
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, deţine în administrare 

trei imobile cu denumirea 42-21, 42-22 și 42-23, înregistrate în inventarul bunurilor din domeniul 

public al statului comunicat la Ministerul Finanțelor Publice, la nr. 34670, nr. 40169 și nr. 102696.  
 

Imobilul cu denumirea 42-21 compus din teren în suprafață de 26.988 mp cu amenajările aferente și 15 

construcții în suprafață totală construită de 7.600 mp și suprafață totală desfășurată de 15109 mp, 

conform Extrasului de carte funciară nr. 54324 și planului de amplasament situat în municipiul Buzău, 

str. Dimitrie Filipescu, nr.4, judeţul Buzău, figurează înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

cu modificările și completările ulterioare, în administrarea MAI-UM 0160 Buzău (Liceul Militar 

Neagoe Basarab Buzău). 
 

Imobilul cu denumirea 42-22 compus din teren în suprafață de 17.067 mp cu amenajările aferente și 12 

construcții în suprafață totală construită de 4.785,01 mp și suprafață totală desfășurată de 7936,95 mp, 

conform Extrasului de carte funciară nr. 125339 și planului de amplasament, situat în municipiul 

Ploieşti, b-dul Bucureşti, nr.30, judeţul Prahova, figurează înregistrat în anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1705/2006, în administrarea MAI-Liceul Militar Constantin Brâncoveanu.   
 

Imobilul cu denumirea 42-23 compus din teren în suprafață de 2020 mp și o construcție în suprafață 

construită de 849 mp și suprafaţă desfăşurată de 2547 mp, conform Extrasului de carte funciară                    

nr. 128172 și planului de amplasament, situat în municipiul Ploieşti, str. Ghimpaţi, nr.1-3, judeţul 

Prahova, figurează înregistrat în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006, în administrarea MAI-Liceul 

Militar Constantin Brâncoveanu.  
 

În anul 2009, prin ordin al ministrului afacerilor interne, clasificat, a luat ființă Centrul Multifuncţional 

de Pregătire Schengen. Prin același act juridic Liceul Constantin Brâncoveanu Ploiești și Liceul 

Neagoe Basarab Buzău, au fost desființate, iar patrimoniile acestora au fost preluate de către Centrul 

Multifuncţional de Pregătire Schengen, succesorul în drepturi a celor două licee, în baza Protocolului 

de predare-primire nr. 19695/2009. Preluarea patrimoniului liceelor MAI de către structura nou 

înființată (Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen) rezultă și din Nota-Raport privind 

înființarea Centrului Multifuncţional de Pregătire Schengen al Ministerului Afacerilor Interne,                       

nr. 147732/05.07.2009, care a constituit instrumentul de prezentare și motivare aferent proiectului de 

ordin clasificat. În context, inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului trebuie 

actualizat, astfel încât să reflecte situația reală, ocazie cu care se realizează de facto și actualizarea 

denumirii unității de administrare. 
 

Cele trei imobile au fost reevaluate potrivit dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008. În urma reevaluării efectuate la data de 

21.10.2019, conform Procesului-verbal de reevaluare nr.185.088, valoarea imobilului cu denumirea 

42-21 este de 17.411.795 lei, valoarea imobilului cu denumirea 42-22 este de 21.792.386 lei, iar 

valoarea imobilului cu denumirea 42-23 este de 8.509.542 lei.  
 

Precizăm faptul că imobilele în cauză nu sunt grevate de sarcini, nu se află în litigiu şi nu fac obiectul 

unor revendicări, au destinaţie specială şi se încadrează în codul de clasificaţie 8.19.01, repartizat de 

MFP, iar anexele nu conţin informaţii clasificate. 
 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului, realitatea și corectitudinea datelor prezentate 

aparțin inițiatorului.  
 

Proiectul se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind 

conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului, context în care Nota de fundamentare a fost elaborată potrivit prevederilor Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. 
 

Proiectul propus are caracter individual, context în care nu sunt incidente dispoziţiile Legii                        

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 



  

 

         

În forma prezentată proiectul hotărârii Guvernului privind actualizarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de 

administrare și modificării valorii de inventar, pentru imobile aflate în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, a fost 

avizat de toate autorităţile abilitate. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca 

urmare a modificării valorii de inventar, pentru imobile aflate în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. 288 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Având în vedere dispozițiile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 

aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Art. 1 – Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele înregistrate la poziţia cu  

nr. M.F.P. 34670, nr. 40169 și nr. 102696, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne – Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, având datele de identificare prevăzute 

în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa 

cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea 

corespunzătoare a Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 
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