
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

la hotărârea de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea 

datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a 

reevaluării, precum și transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al 

statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea 

Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale: 

 

Academia Română, instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile 

fundamentale ale ştiinţei, autonomă, și instituţiile publice aflate în subordinea sa deţin în 

administrare bunuri din domeniul public al statului, înregistrate în anexa 17 la Hotărârea 

de Guvern nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  

În prezent, Academia Română prin Filiala Iași deține în administrare imobilul situat 

în localitatea Gălănești, județil Suceava, compus din teren și construcție denumită ,,Casa 

de creație Brădeț”, identificate la poziția M.F. cu nr. 38891 și nr. 38899 în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  

Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Guvernului a fost transmis 

din administrarea Consiliului Judeţean Suceava în administrarea Academiei Române - 

Filiala Iași, sub denumirea Hanul ,,Brădeț”, prin Hotărârea de Guvern nr. 292/1996 privind 

transmiterea unor imobile situate în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava, în administrarea 

Academiei Române - Filiala Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

95 din 10 mai 1996.  

În baza art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 292/1996, între Consiliul Județean Suceava 

și Academia Română - Filiala Iași, a fost semnat  protocolul din data de 06.06.1996 privind 

predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, respectiv Hanul ,,Brădeț” şi Ateneul 

,,Mihai Eminescu”.  



Menționăm că imobilul denumit Ateneul ,,Mihai Eminescu”, prevăzut la art. 1 din 

Hotărârea de Guvern nr. 292/1996, a fost transmis în administrarea Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava prin Hotărârea de Guvern 

nr. 1565/2005 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, 

din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

pentru Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1131 din 14 decembrie 2005.  

 

Denumirea de Casa de creație ,,Brădeț” a început să fie folosită în anul 1996, după 

preluarea în administrare a Hanului ,,Brădeț”, justificarea găsindu-se în adresa Filialei Iași 

a Academiei Române nr. 3848/10.09.1992, prin care a solicitat Consiliului Județean 

Suceava trecerea în administrare a acestui imobil.  

Ulterior, Filiala Iași a redenumit Casa de creație ,,Brădeț” în Centrul de conferințe 

interne și internaționale ,,Brădeț” ca urmare a comasării și reorganizării structurii 

organizatorice și de personal de la Rezervațiile Ponoare și Frumoasa cu Casa de creație 

,,Brădeț”.  

În conformitate cu prevederile 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, şi ale 

Ordinului nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Filiala Iași a 

Academiei Române, CUI 4540917, în calitate de ordonator terțiar de credite, a procedat la 

reevaluarea imobilului, compus din teren și construcții, situat în localitatea Galănești, 

județul Suceava, aflat în administrarea sa, conform rapoartelor de evaluare din 21.03.2022, 

întocmite de SC CRIORAL SRL. Facem precizarea că valoarea actuală a imobilului, ce 

rezultă din rapoartele de reevaluare din luna martie 2022, se menţine şi în prezent, conform 

precizării SC Crioral SRL nr. 14/16.01.2023. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, și ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost întocmită documentația tehnică pentru înscrierea în cartea 

funciară a imobilelor. 

Conform anexei 1 din Hotărârea de Guvern nr. 292/1996 și a protocolului din data de 

06.06.1996, în administrarea Filialei Iași a Academiei Române a fost transmis imobilul 

denumit Hanul Brădeț, compus din cabană P+1 și clădirile existente (depozit materiale, 

centrală termică), în suprafață de 1310 mp și terenul aferent în suprafață de 5854 mp.  



Deoarece la nivelul anului 1998 s-a constatat o neconcordanță în privința suprafeței 

terenului, prin adresa nr. 2795/12.11.1998, Filiala Iași a Academiei Române a comunicat 

fostului administrator al imobilului, respectiv  SC PRODMIXT SA Gălănești, faptul că în 

Hotărârea de Guvern nr. 292/1996 a fost omisă o suprafață de 3839 mp din calculul total 

al terenului aferent, solicitând în acest sens corectarea suprafeței de teren. 

Din documentele primite de la fostul administrator al imobilului, respectiv de la SC 

PRODMIXT SA Gălănești (Plan de situație scara 1:500 – Cabana Gălănești) și de la 

Consiliul Județean Suceava și OCPI Suceava prin Biroul din Rădăuți (Schița cadastrală 

Gălănești din 1995), rezultă că suprafața de teren corectă, atribuită în administrare Filialei 

Iași a Academiei Române prin Hotărârea de Guvern nr. 292/1996, este de de 11003 m.p. 

nu de 5854 m.p.  

Ulterior, Filiala Iași a Academiei Române a demarat procedurile pentru realizarea 

documentației cadastrale și a procedat la intabularea imobilului aflat în domeniul public al 

statului şi în administrarea Filialei Iași a Academiei Române, compus din teren în suprafață 

de 11003 m.p., rezultată din actele mai sus menționate și construcții.  

În urma executării lucrărilor tehnice de cadastru, respectiv pe baza măsurătorilor 

topografice din teren efectuate pe limitele de hotar ale amplasamentului s-a constatat că 

suprafața reală a terenului este de 9.676 m.p., diferența de 1.327 m.p. (11003 m.p.-9.676 

m.p.) datorându-se diferenţei de precizie dintre sistemul actual de măsurare față de vechiul 

sistem de măsurare (de la nivelul anilor 1996) care avea o precizie de măsurare inferioară 

celui actual, nefiind luate în calcul diferenţele de nivel sau alte elemente de planimetrie ale 

reliefului.  

După efectuarea formelor legale de publicitate, imobilul situat în localitatea Gălănești, 

județil Suceava, aflat în administrarea Filialei Iași a Academiei Române, a fost înscris în 

Cartea Funciară cu nr. 236322 Gălănești la OCPI Suceava – BCPI Rădăuți, conform 

extrasului de carte funciară, având înscrise următoarele date:  

 pentru imobilul cu nr. M.F 38891: treren aferent Casa de creație:  

 teren în suprafață măsurată de  9.676 mp; suprafața din acte 11.003 mp; înscris în 

CF cu nr. 31284;  

 pentru imobilul cu nr. M.F 38899: Casa de creație ,,Brădeț”:  

 C1 - Casa de creație ,,Brădeț”: 2 niveluri, P+1, fără lift, suprafața construită la sol 

622 mp, suprafața desfășurată 1034 mp, construită din cărămidă și lemn, dată în folosință 

în anul 1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C1; 

 C2 – Centrală termică: 1 nivel, parter, suprafața construită la sol 94 mp, suprafața 

desfășurată 94 mp, dată în folosință în anul 1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C2; 



 C3 – Depozit materiale (beci): 1 nivel, subsol, suprafața construită la sol 69 mp, 

suprafața desfășurată 69 mp, construit din cărămidă și beton, dat în folosință în anul 

1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C3; 

 C4 – Depozit materiale (beci): 1 nivel, subsol, suprafața construită la sol 69 mp, 

suprafața desfășurată 69 mp, construit din cărămidă și beton, dat în folosință în anul 

1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C4; 

 C5 – Depozit materiale (beci): 1 nivel, subsol, suprafața construită la sol 69 mp, 

suprafața desfășurată 69 mp, construit din cărămidă și beton, dat în folosință în anul 

1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C5; 

 C6 – Depozit materiale (beci): 1 nivel, subsol, suprafața construită la sol 69 mp, 

suprafața desfășurată 69 mp, construit din cărămidă și beton, dat în folosință în anul 

1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C6; 

 C7 – Depozit materiale (beci): 1 nivel, subsol, suprafața construită la sol 69 mp, 

suprafața desfășurată 69 mp, construit din cărămidă și beton, dat în folosință în anul 

1989; înscrisă în CF cu nr. 31284 – C7. 

 

De la data preluării în administrare de către Filiala Iași a Academiei Române, imobilul 

a fost folosit coform destinației prevăzută în art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 292/1996, 

respectiv a fost utilizat pentru desfășurarea de activități șitiințifice și de creație – conferințe, 

ateliere de creație, inclusiv activități recreative și de cazare a participanților la aceste 

activități.  

Deoarece pentru a putea fi utilizat în mod adecvat se impuneau a fi efectuate investiţii 

considerabile, imobilul necesitând lucrări ample de renovare, din lipsa resurselor 

financiare, acesta nu a putut fi modernizat și nu mai poate servi scopului pentru care a fost 

dat în administrare Filialei Iași a Academiei Române.  

În prezent, din cauza stării de uzură și funcționalitate, a lipsei utilităților necesare 

pentru păstrarea funcțiunilor atribuite (activități științifice - conferințe, seminarii etc. și 

activități socio-recreative), imobilul nu mai poate fi utilizat în mod corespunzător și 

conform destinației prevăzută în art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 292/1996.  

De asemenea, asigurarea fondurilor necesare de către Filiala Iași a Academiei 

Române pentru funcţionarea imobilului din localitatea Gălănești, județul Suceava, nu este 

suficientă pentru atingerea scopului și destinației acestuia. În momentul de față, imobilul 

nu se mai circumscrie cadrului organizațional al instituției, respectiv activităților de 

cercetare, de formare culturală, întrucât Filiala Iași a Academiei Române nu dispune de 

personal de cercetare în teritoriu, sediul filialei fiind în municipiul Iași, iar imobilul în 

cauză este situat în județul Suceava.  

 



 

Prin urmare, având în vedere locația acestui bun imobil, respectiv în afara 

municipiului Iași, a lipsei personalului de cercetare, a destinației imobilului în raport cu 

misiunea şi obiectivele Filialei Iași a Academiei Române, în prezent bunul imobil în 

referinţă este păstrat, cu mari eforturi, în stare de conservare, fiind inutilizabil şi, practic, 

excedentar pentru activitatea desfăşurată de către instituție. 

În acest context și, ținând cont de interesul manifestat de Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi privind preluarea fără plată a acestui bun imobil, prin adresa nr. 

5541/09.08.2021, Filiala Iași a Academiei Române a transmis intenția sa privind transferul 

fără plată a imobilului din localitatea Gălănești, județul Suceava către Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prin adresa nr. 13.939/13.08.2021, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a acceptat transferul fără plată a imobilului din localitatea 

Gălănești, județul Suceava în administrarea sa, transferul fiind considerat o oportunitate de 

extindere a bazei materiale în vederea creșterii calității activităților didactice și de cercetare 

a universității.  

Având în vedere interesul public pentru care imobilul din localitatea Gălănești, județul 

Suceava a fost transmis în administrarea Filialei Iași a Academiei Române, același interes 

public justifică și transmiterea acestuia în administrarea Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi unde se vor desfășura activități didactice, de cercetare, de creație, cultural 

artistice, precum şi pentru cazarea participanților.  

 

Pentru aceste motive, considerăm necesară și oportună transmiterea, fără plată, a 

imobilului compus din teren și construcție, din localitatea Gălănești, județul Suceava, din 

administrarea Academiei Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educației 

pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

 

2. Schimbări preconizate 

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune transmiterea, fără plată, a imobilului 

compus din teren și construcție, din localitatea Gălănești, județul Suceava, identificat în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv în anexa 17 la 

H.G. nr. 1.705/2006, la poziția M.F. cu nr.38891 și nr. 38899, din administrarea Academiei 

Române - Filiala Iași în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se propune abrogarea Hotărârii 

de Guvern nr. 292/1996 privind transmiterea unor imobile situate în comuna Gălăneşti, 

judeţul Suceava, în administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi.     



Imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Guvernului nu face 

obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, 

depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv 

cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul 

român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini şi nu face 

obiectul vreunui litigiu. 

Necesitatea și oportunitatea promovării actului normativ, realitatea și corectitudinea 

datelor prezentate aparțin Filialei Iași a Academiei Române, ordonator terțiar de credite, 

care promovează acest proiect prin Academia Română, ordonator principal de credite, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările 

ulterioare.  

După aprobarea prezentului proiect de act normativ, actualizarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se realizează de către Ministerul 

Educației şi Academia Română, împreună cu Ministerul Finanţelor, în calitatea acestora 

de instituţii care deţin dreptul de iniţiere şi validare a cererilor online de actualizare a 

inventarului, conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1718/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, Ministerul Educației prin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va 

asigura înscrierea în Cartea Funciară nr. 31284 Gălănești, a noului titular al dreptului de 

administrare, corespunzător cadrului juridic creat prin efectele produse de prezentul act 

normativ. 

Prin obiectul său de reglementare, prezentul act normativ nu are impact asupra 

domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv 

pentru care acesta a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a 

structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor 

metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea 

Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. 

 

Pentru prezentul act normativ a fost îndeplinită procedura privind transparența 

decizională în administrația publică potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

  

 



 

   Faţă de cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern privind 

actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a 

înscrierii în cartea funciară și a reevaluării, precum și transmiterea unor imobile, aflate în 

domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iași în 

administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

pe care îl supunem spre adoptare Guvernului României, în forma alăturată. 

 

 

     Ministrul educaţiei,                                                   Preşedintele Academiei Române,    

          Ligia DECA                                                               Acad. Ioan-Aurel POP 
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