
 
  NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 
Secţiunea 1  

Titlul prezentului act normativ 

Hotărâre a Guvernului 

privind completarea și corectarea datelor de identificare a unor imobile precum și scăderea 
acestora sau a unor părți din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului și administrarea  unităților subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a 
retrocedării, în condițiile legii                                   

 

 
Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei actuale 

  Modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se 

aprobă în condițiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens.  

Imobilele retrocedate persoanelor îndreptățite, în condițiile legii se supun aprobării pentru 

scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin hotărâre a 

Guvernului, drept pentru care s-a inițiat prezentul proiect.  

   

2. Schimbări preconizate 

  Bunurile imobile care fac obiectul scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului, aprobat prin H.G. nr. 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare, au 

fost restituite în condițiile legii, persoanelor îndreptățite, în baza documentelor prezentate de 

instituțiile subordonate Ministerului Sănătății.  

   Precizăm faptul că înscrierea imobilelor în inventarul centralizat s-a făcut fără a deţine 

documentele de proprietate, fapt ce a generat diferite neconcordanțe între datele de 

identificare înscrise și situațiile reale, drept pentru care este necesară completarea și 

corectarea acestora. 

  

  Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin 

Brătilă" 

    Prin Decizia nr. 69/1985 a Consiliului Popular al Municipiului București s-a transmis în 

administrarea Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. 

Florin Brătilă" imobilul format din trei corpuri de clădire și teren situat în str. Visarion nr. 4-6, 

sector 1, București. 

    Clădirea corp A este înregistrată în inventarul centralizat cu nr. M.F.P 144405, suprafața 

totală construită  de 1000 mp și terenul liber de 200 mp rezultând o suprafață totală a terenului 

de 1200 mp teren. În Anexa nr.1 a proiectului, la nr. M.F.P 144405 se completează descrierea 

tehnică a imobilului cu suprafața totală de a terenului respectiv 1200 mp. După cum rezultă din 

documentele anexate, terenul aferent construcțiilor a fost înregistrat fără valoare în 

contabilitatea instituției.  



   În baza Deciziei  civilă nr.486A/2003 a Curții de Apel București, Secția a III a Civilă s-a 

dispus retrocedarea imobilului casă cu etaj și suprafeței de teren de 1058 mp. Prin Somația nr. 

315/18.01.2006, înaintată unității sanitare, executorul judecătoresc solicită punerea în aplicare 

a dispozițiilor Deciziei civile nr. nr.486A/2003 a Curții de Apel București. Terenul în suprafață 

142 mp, rămâne înscris la pozitia M.F.P 144405 și va fi evaluat după efectuarea 

documentației cadastrale. 

Construcțiile Corp B și corp C  rămân înregistate la nr. MFP 144406 și nr. 144407 . 

 

   Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța  

Imobilul înregistrat la nr. MFP 100876, situat în str. M. Eminescu nr.2, Constanța a fost 

retrocedat ca urmare a dispoziției din Sentința civilă nr. 1226/ 08.06.2006 a Tribunalului 

Constanța. În descrierea tehnică din inventarul centralizat imobilul este definit de o construcție 

P+2 cu 10 camere, suprafață construită de150 mp și suprafață teren de 120 mp.    

Urmare a analizării documentelor depuse în dosarul instanței nr.1146/2003, în Sentința 

civilă nr. 1226/ 08.06.2006, imobilul deținut în administrare este definit de construcția P+2 și 

suprafața totală a terenului de 497,75 mp. Urmare, în inventarul centralizat suprafața de 120 

mp teren se corectează cu suprafața totală a terenului de 497,75 mp. Imobilul este predat prin 

Procesul verbal de predare – primire nr. 2-13077 din 22.08.2007 încheiat între persoanele 

deținătoare de drept și reprezentanții instituției, numiți prin Dispoziția nr. 69/2007 a 

conducătorului instituției.   

 

Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov 

Conform înregistrării imobilului în inventarul centralizat la nr. MFP 62483 și 62484 cu 

adresa Calea București nr.25-27, Brașov este format din teren în suprafață de 763,2 mp și 

clădire P+3, cartea funciară cu nr. 13587, cu nr. topografic 7468/2/B. Cartea funciară cu nr. 

13587, cu nr. topografic 7468/2/B are înscris la poziția A+10, loc de clădire, fără construcție, 

rezultând astfel datele înscrise nu sunt corecte.     

  Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov a funcționat și a deținut în administrare 

imobilul format din teren în suprafață de 1281,60 mp și clădire P+3, identificată cu casa de 

cărămidă în cartea funciară cu nr. 13587, cu nr. topografic 7466/7, înscris la poziția A+13. 

În foaia de avere a Cărții funciare nr. 13587, după dezmembrarea poziției A+10, regăsim la 
poziția A+21 și A+22 locul de clădire cu nr.topo 7468/2/B1 în suprafață de 261,60 mp și cu 
nr.topo 7468/2b/2 în suprafață de 501,60 mp, însumând suprafața de 763,2 mp înscrisă dintr-
o eroare materială în  inventarul centralizat ca fiind în administrarea instituției. 
 În Tabelul de dezmembrare al imobilului cu nr. top 7468/2/B, document  depus la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, Anexa nr. 12, din Actul nr.18246-51/2004, întocmit 
de persoană autorizată, reiese că nu există la nr. top 7466/7 construcția P+3, înscrisă greșit în 
inventarul centralizat la acest nr. topografic. 
  Din extrasul de carte funciară cu număr nou 100524, reprezentând nr. top 7466/7 cu 
suprafața de teren de 1281,6 mp și casă de cărămidă, rezultă dreptul de proprietate al 
persoanelor de drept ca urmare a retrocedării, în baza legii. 
 În baza documentelor enumerate, Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov a 
administrat imobilul situat în Calea București nr. 25-27, Brașov înscris în cartea funciară nr. 
13587 cu nr. top. 7466/7 la A+13, compus din teren în suprafață de 1281,60 mp și casă de 
cărămidă. Urmare descrierea tehnică a imobilului din inventarul centralizat se corectează 
astfel: la nr. MFP 62483 teren în suprafață de 1281,6 mp, carte funciară nr. 13587, cu nr. 



topografic 7466/7, iar la nr. MFP 62484 se înscrie casă de cărămidă, carte funciară nr. 13587, 
cu nr. topografic 7466/7. 
      Imobilul înscris la nr. MFP 62483 și 62484, fost sediul Direcției de Sănătate Publică a 
Județului Brașov, înscris în CF 13587 top 7466/7 și retrocedat în natură foștilor proprietari de 
drept prin Sentința civilă nr. 341/S/23.06.2000 a Tribunalului Brașov, - Secția civilă, rămasă 
definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 58/AP/20.06.2003 a Curții de Apel Brașov și Decizia 
Civilă nr.231/2006 a Curții de Apel Brașov se scade din inventarul centralizat. Imobilul format 
din teren 1281,6 mp și casă de cărămidă a fost retrocedat în totalitate proprietarilor de drept. 
 

    Directia de Sănătate Publică a județului Olt  

    În imobilul înregistrat în inventarul centralizat cu nr. MFP 100861, situat în str. N. Titulescu 

nr. 171, Drăgănești, jud. Olt, a funcționat laboratorul de medicină preventivă din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică a județului Olt.  

Imobilul a fost retrocedat in baza Deciziei civile nr. 819/2005 a Curții de Apel Craiova- 

secția civilă. În Decizie imobilul este inscris la adresa orașul Drăgănești, jud. Olt, str. N. 

Titulescu nr. 138, număr poștal eronat după cum reiese din Raportul de expertiză tehnică  

/16.02.2005, document din dosarul cauzei la care, în expunerea de motive se fac referiri 

repetate. În pronunțarea deciziei, imobilul este individualizat prin vecinătățile descrise în 

Raportul de expertiză/16.02.2005, executat de expert tehnic judiciar în specialitatea topografie 

– geodezie cadastru, legitimație nr.4344-5465 numit de Curtea de Apel Craiova pentru a 

efectua expertiza tehnică.  

La solicitarea Directiei de Sănătate Publică a județului Olt, Primăria orașului Drăgănești 

eliberează următoarele înscrisuri: 

-  Adeverinta nr. 18000/10.09.2013 prin care se declară faptul că, în evidențele Primăriei 

orașului Drăgănești -Olt nu figurează imobil înregistrat la adresa str. N. Titulescu nr. 138.  

- Certificatul de nomenclatură stradală nr. 247/10.07.2013 prin care se atestă faptul că, fostul 

sediul SANEPID este clădirea situată în str. N. Titulescu 171, descrisă în expertiza tehnică a 

expertului judiciar mai sus menționat . 

 - Adresa nr. 228 /07.11.2011 înaintată Directiei de Sănătate Publică a județului Olt,   prin care 

se comunică faptul că imobilul din str. N.Titulescu nr.171 (clădire în care a funcționat Sanepid-

ul Drăgănești, Olt), este unul și același cu cel din Decizia nr.819/15.03.2005 a Curții de Apel 

Craiova.  

Între reprezentanții DSP Olt și persoana îndreptățită prin Decizia nr.819/15.03.2005 a Curții de 

Apel Craiova s-a încheiat Nota de constatare privind imobilul situat în str. N. Titulescu nr.171, 

oraș Drăgănești-Olt, înregistrată cu nr. 6475/28.08.2005  

Ulterior, este autentificat Contractul de vânzare–cumpărare nr.1024/24.05.2007 pentru  

imobilul situat str. N.Titulescu nr.171 Drăgănești- Olt cu precizarea dobândirii în baza Deciziei 

definitive nr.819/15.03.2005 a Curții de Apel Craiova.  

În baza documentelor menționate se scade din inventarul centralizat bunul înregistrat la 

MFP 100861. 

 

  Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol 

La nr. MFP 143935 din inventarul centralizat este înregistrată ”Vila București”, formată din 

construcție P+E, suprafață construită 218 mp,  și suprafața desfășurată 292,6 mp și teren 

aferent de 440 mp, situată în str. Dr. Ion Tătăran nr.5, oraș Techirghiol, jud. Constanța.  Prin 



adresa Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol nr. 16208/07.12.2011 și adresa nr. 

11666/28.11.2011 a Primăriei orașului Techirghiol se confirmă adresa Vilei București respectiv 

str. Dr. Ion Tătăran nr.3, oraș Techirghiol.   

 Urmare, datele de identificare ale imobilului înscris în inventarul centralizat se corectează 

astfel, numărul poștal ”5” devine numărul poștal ”3”. Prin Decizia nr. 2379/06.03.2007 a 

Ministerului Sănătății Publice s-a retrocedat imobilul format din clădire și teren de 440 mp, 

persoanelor de drept, conform legii. 

 

La nr. MFP 143914 din inventarul centralizat este înregistrat Complexul Balnear din orașul 

Techirghiol, str. Dr. V. Climescu nr.33, format din suprafață totală teren de 39850 mp, 

suprafață totală construită la sol de 8826 mp și suprafață desfășurată de 20744mp.  

Prin Decizia civilă nr. 133/c /03.07.2006 a Curții de Apel Constanța s-a dispus ca Sanatoriul 

Balnear Techirghiol să restituie  în condițiile legii, să lase în deplină proprietate și liniștită 

posesie suprafața de teren de 1374,62 mp. Din totalul de 39850 mp, rămân în administrare 

38475,38 mp. Valoarea înregistrată reprezintă valoarea construcțiilor. La data restituirii, 

terenul unității sanitare nu a fost evaluat. După finalizarea documentelor de cadastru se va 

evalua terenul aferent unității sanitare. 

 

Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek Geza” Covasna 

Centrul de Patologie Neuromusculară ”dr. Radu Horia” a fost desființat prin HG nr. 

489/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice din județul 

Covasna. Patrimoniul a fost preluat de către Spitalul de Cardiologie ”Dr.  Benedek Geza” 

Covasna.  

Parte din imobilele care au fost înregistrate în inventarul centralizat au trecut în proprietatea 

statului prin Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile.   

Prin Sentința civilă nr.1311/29.10.2002 a Tribunalului Covasna s-au restituit persoanelor de 

drept, casa de piatră în suprafață construită de 832 mp și teren 396 mp, nr. top 2316. 

Centrului de Patologie Neuromusculară ”dr. Radu Horia” i-a fost înaintată Somația 

nr.127/2007 emisă de executor judecătoresc, pentru predarea și punerea în posesie a 

imobilului retrocedat, conform dispoziției instanței.  

Imobilele înscrise în inventarul centralizat cu nr. MFP 144063, 144076, 144057 și 144054 

au făcut obiectul retrocedării și identificate ca Pavilion IV locuințe, inclusiv magazia de lemne 

grupul sanitar și garaj auto din incinta acestui pavilion, așa cum este specificat în coloana  

”vecinătăți” a inventarului centralizat.  

 

Prin Sentința civilă nr.1385 /01.06.1999 a Tribunalului Covasna s-au restituit persoanelor de 

drept, casa de lemn și curte în suprafață de 452 mp, nr. top 2193 

În inventarul centralizat este identificată casa de la nr. top 2193 cu Pavilionul V locuințe, 

înscris la nr. MFP 144064, inclusiv magazia de lemne și grupul sanitar și padoc porcine care 

sunt înscrise la nr. MFP 144058, 144074 și 144049 și sunt situate în incinta acestui pavilion, 

așa cum este specificat în coloana  ”vecinătăți” a inventarului centralizat. La coloana 

reprezentând ”situația juridică/baza legală” a inventarului centralizat este precizat ”revendicat 

prin Hotărârea judecătorească nr.1385/1999.  

 



În baza dispozițiilor Sentinței civile nr.1311/29.10.2002 și Sentinței civile nr. 

1385//01.06.1999 a Tribunalului Covasna, Centrul de Patologie Neuromusculară ”dr. Radu 

Horia” a propus scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a 

următoarelor poziții nr. MFP 144063, 144076, 144057, 144054 și nr. MFP 144064, 144058, 

144074, 144049. 

 

Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 

București 

  Terenul aferent sediului în care funcționează Școala Națională de Sănătate Publică, 

Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, situat în str. Vaselor nr.31 sector 2, 

București este înregistrat în inventarul centralizat la nr. MFP 61982 cu suprafața de 4758,41 

mp. Prin Sentința civilă nr.1501 /08.10.2008 a Tribunalului București, Secția a IV a civilă 

rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.436 /02.07.2009 a Curții de Apel București s-a hotărât 

restituirea suprafețelor de 236,81 mp și 307,28 mp din terenul precizat, persoanelor de drept. 

 Prin Sentința civilă nr. 931 /22.06.2007 a Tribunalului București,  Secția a-V-a civilă rămasă 

definitivă prin Decizia civilă nr.73/01.02.2008 a Curții de Apel București s-a dispus restituirea 

suprafeței de teren de 907 mp din suprafața de mai sus. În baza documentelor menționate s-a 

restituit suprafața totală de 1.451,09 mp, la numărul MFP 61982 rămâne înregistrată suprafața 

de 3307,32 mp, cu valoarea de 405.365 lei.   

    

  Propunerile de scădere din inventarul centralizat se fac la data prezentă, după reorganizarea 

compartimentului de specialitate din cadrul instituţiei noastre care a suferit numeroase 

modificări în componența aparatului de lucru.  Astfel, după cum se ştie, de-a lungul timpului, 

numărul de posturi a fost diminuat. Funcţiile de conducere s-au succedat în perioade relativ 

scurte din motive obiective. Toate aceste situaţii au creat uşoare sincope şi în activitatea de 

monitorizare, respectiv  actualizare a  Anexei 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/ 2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 
3. Alte informaţii 

    Având în vedere faptul că modificările  intervenite în inventarul bunurilor din domeniul 

public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens, s-a întocmit  prezentul 

proiect de hotărâre a Guvernului. 

 
Secţiunea a 3-a 

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC 
 

1.Impactul macroeconomic 
Actul normativ nu se referă la acest subiect       

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  - Actul 
normativ nu se referă la acest subiect     
    

1. Impactul asupra mediului de afaceri 
 Actul normativ nu se referă la acest subiect   
      



1. Impactul social 
Actul normativ nu se referă la acest subiect        

2.  Impactul asupra mediului 
Actul normativ nu se referă la acest subiect     
 

3. Alte informaţii  
 

 
Secţiunea a 4 - a  

 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 3 ani) 

Actul normativ nu se referă la acest subiect   
 

 
Secţiunea a 5-a  

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
Actul normativ nu se referă la acest subiect 
    

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

Actul normativ nu se referă la acest subiect     
    

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  
Actul normativ nu se referă la acest subiect   
     

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Actul normativ nu se referă la acest subiect  
     

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
1.  

6. Alte informaţii 
2.  

 
Secţiunea a 6-a  

Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect    
           

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea  precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect        
        

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 



asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect        
      
 

 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect   
      

 
5. Informaţii privind avizarea de către:  
       a) Consiliul Legislativ :      Este necesar avizul Consiliului Legislativ.  
       b) Consiliul Suprem de apărare a Ţării  
       c) Consiliul Economic şi Social  
       d) Consiliul Concurenţei  
       e) Curtea de Conturi  
 

6. Alte informaţii  
 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act 
normativ 

 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare.     
   

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra securităţii 
cetăţenilor s-au diversităţii biologice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect         
 

3.Alte informaţii 
 

 
Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare  
 

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile  
administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente  

 
2.Alte informaţii  
 

   

    



 

  Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind 

completarea și corectarea datelor de identificare a unor imobile precum și scăderea acestora 

sau a unor părți din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, 

în condițiile legii, pe care îl supunem spre aprobare.  

 

 

 
  MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

 
                                                            
                                                          EUGEN  NICOLĂESCU 
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VICEPRIM- MINISTRU,  
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