
EXPUNERE DE MOTIVE
Orasul Odobesti, se confrunta de peste 10 ani cu o situatie care nu permite 

accesul la un cadru civilizat de desfasurare a procesului de invatamant in cadrul 
Liceului Tehnologic din localitate, din cauza imposibilitatii aplicarii unor programe 

de modemizare, reabilitare ^i dotare a unitatii de invat^ant, fapt cauzat de regimul 
juridic al imobilelor teren si cladiri.

In acest context, se inscrie si demersul de a recupera terenul pe care sunt 
edificate constmctiile aferente actualului Liceu Tehnologic Odobesti (fost Grup 

Scolar Agricol), care, in mod nefiresc, apartine domeniului public al statului si, 
respectiv, in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

Terenul se afla in exploatarea Liceului Tehnologic Odobesti (fost Grup Scolar 

Agricol Odobesti) in baza contractului de concesiune nr.l din 14.03.2006 incheiat cu 

ADS.

Datele de identificare ale terenului sunt prezentate in anexa la prezenta initiativa
legislativa.

Precizez ca aceste constructii edificate pe respectivul teren apartin proprietatii 
publice a orasului Odobesti, asa cum reiese si din Anexa nr.5 la H.G. nr. 908/2002, 
privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, 
ora§elor si comunelor din judepil Vrancea.

Mai mult decat atat, potrivit art. 112, alin.(2) din Legea nr. 1/2011, a Educatiei 
Nationale, „terenurile si cladirile unita^ilor de educa^ie timpurie, de invatamant 
pre§colar, §colilor primare, gimnaziale §i liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de 

invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local 
§i sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei 
materiale sunt de drept proprietatea acestora §i sunt administrate de catre consiliile de 

administratie, conform legislatiei in vigoare.”
Un alt motiv pentru care se solicita transmiterea in proprietatea publica a 

orasului Odobesti a acestui teren, este faptul ca el a apartinut proprietatii comunei 
Odobesti, asa cum reiese dintr-un proces verbal incheiat la data de 25 ianuarie 1945, 
prin care, primarul de atunci, impreuna cu un grup de cetateni, hotarasc „cedarea 

imobilului compus din 8 sali de clasa, 8 camere mici, 2 camera cancelarie si una sala 

de festivitati, constructie ce a costat, in anul 1926, suma de 11 milioane lei, precum 

§i, cu tot terenul inconjurator, Ministerului Agriculturii si Domeniilor, cu mentiunea 

speciala de a infiinta in el o scoala medie de viticultura”.



Acest lucm denota faptul ca, atat terenul cat si constructiile, au apartinut 
comunitatii orasului Odobesti, de la darea lor in functiune, si, doar prin acte 

administrative, a fost schimbata situatia juridica a acestora.
Uzand de toate prerogativele dreptului de proprietate asupra acestor imobile, 

U.A.T. - Oras Odobesti a implementat un proiect, avand denumirea „$coala de Arte 

si Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti - reabilitari si dotari investifionale”, proiect 
declarat neeligibil pentru nerespectarea recomandarilor primite de la ADR-SE, care, 
prin intermediul adresei nr. 15676/2014, apus in vedere ca docnmentul de proprietate 

asupra terenului, pe care se intervine, sa fie valid si sa permita implementarea 

proiectului.
La momentul actual, U.A.T. - Oras Odobesti a depus spre finanfare proiectul 

„Constructia, dotarea si echiparea bazei de practica a Liceului Tehnologic Odobesti, 
in vederea formarii elevilor in domeniul agricultura si horticultural, si, pentru a fi 
eligibil, solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate, sau sa aiba in ' 
administrare imobilul asupra caruia se realizeaza investitia. Astfel, pentru acest 
proiect nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructuriitteren si cladire)
sau un contract de inchiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente
specifice contractului de concesiune, etc.

Lipsa dovezii unei forme de proprietate asupra terenului conduce la respingerea 

cererii de finantare a proiectului, acesta fiind neeligibil.
Consiliul Local Odobesti isi exprima acordul de preluare in proprietate a 

imobilului, cu sarcinile aferente, prin subrogarea in drepturi si obligatii in locul 
Grupului §colar Agricol Odobesti, actualmente Liceul Tehnologic Odobesti.

Mentionez ca la nivelul orasului Odobesti a fost fmalizata aplicarea Legii nr. 
10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, astfel ca nici pentru terenul respectiv si nici pentru 

constructii nu au existat solicitari de retrocedare, nu exista litigii si nici nu sunt 
grevate de sarcini. De asemenea, in evidentele ADS nu sunt inregistrate litigii privind 

bunul imobil.
Agenda Domeniilor Statului, prin intermediul adresei inregistrate sub nr. 

13.277/2018, a exprimat acordul de principiu pentru transmiterea din proprietatea 
publica a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea 
publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti, a unui 
imobil - teren intravilan in suprafata de 27901 m.p., situat in Odobesti, str. §tefan cel 
Mare nr.42, T 43, P 766Cc, 767-769L, 768A, judetul Vrancea, concesionat Grupului 
Scolar Agricol Odobesti (actualmente Liceul Tehnologic Odobesti), pe care sunt 
edificate constructiile aferente unitatii de invatamant.



Nu exista solicitari inregistrate la ADS prin care Comisia Jude{eana de stabilire a 

dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Vrancea sa solicite predarea unor 

suprafefe de pe amplasamentul pe care sunt edificate construcjiile sau de restituire in 

baza legilor care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv 

de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.
Concluzionez ca, prin adoptarea acestei initiative legislative, privmd 

transmiterea din proprietatea publica a statului §i administrarea Agenfiei Domeniilor 

Statului, in proprietatea publica a ora^ului Odobe§ti, judetul Vrancea, a unui imobil - 

teren intravilan in suprafafa de 27901 m.p., situat in Odobe§ti, str. $tefan cel Mare 

nr.42, T 43, P 766Cc, 767-769L, 768A, judetul Vrancea, concesionat Grupului 
§colar Agricol Odobesti (actualriiente Liceul Tehnologic Odobesti), pe care sunt 
edificate constructiile aferente unitatii de invattoant, se rezolva situafia juridica a 

terenului m suprafata de 27901 m.p., punandu-se in acord cu prevederile Legii 
educatiei na^ionale nf.1/2011, drept care si teremil va urma regimul juridic al 
cladirilor, §i, mai mult decat atat, vom crea premizele unui mediu favorabil educafiei 
tineretului din comunitatea noastra, eliminand astfel lipsa egalitafii de §anse a 

acestuia.
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