ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/16736 din 22.07.2022
privind solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud,
înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul public al
Statului român și administrarea Ministerului Sportului –
Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud,
în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data de
________, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/16735 din 22.07.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.I/16739 din 22.07.2022 al Direcţiei economice și Direcției
juridice, administraţie locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.3372 din 05.07.2022 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/15350 din
06.07.2022;
- prevederile art.858, art.863 lit. f) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(1), art.12 alin.(2), art. 78^1 din Legea educației fizice
și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.43/2018 privind
înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în
subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA
2018 ̋ Bistriţa-Năsăud;
- Extrasul de carte funciară nr. 55646 Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/16056 din
14.07.2022;
- avizul nr.____din __.07.2022 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;
- avizul nr.____din __.07.2022 al Comisiei juridice și de fonduri europene;
- avizul nr.____din __.07.2022 al Comisiei de administrație;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.c), lit.d), alin.(5) lit.f), art.182 alin.(1)
coroborat cu art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.a), art.286 alin.(2), alin.(3), art.292
alin.(1),(3),(4),(5),(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se solicită trecerea imobilului „Sală Polivalentă”, situat în municipiul
Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară
nr.55646 Bistrița, din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului
Sportului - Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud, în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud, având datele de identificare cuprinse în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Imobilul prevăzut la alin.(1) va fi preluat în domeniul public al județului
Bistrița-Năsăud cu destinația de bază materială necesară desfășurării activităților
sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, instituție
publică de interes județean, subordonată Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
(3) Imobilul prevăzut la alin.(1) se declară bun de interes public județean.
Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi „pentru”.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia juridică, administraţie locală și Direcţia economică din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Ministerul Sportului;
- Secretariatul General al Guvernului;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Aviz de legalitate:
p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA BUTTA
Nr. ___
Din _______2022

Întocmit: C.G.A/G.M/1 ex.
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate calificată (votul a două treimi din numărul
consilierilor județeni în funcţie)– art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare

Verificat și avizat: Șef serviciu Borgovan P aul I oan, _________
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.__ din.____2022
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului „Sala Polivalentă” pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului
și administrarea Ministerului Sportului-Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud
în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Nr. M.F.

Cod de
clasificare

0

1

M.F.38179

8.26.02

Denumirea
imobilului

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

2

3

Persoana juridică
la care se
transmite
imobilul
4

5
Imobil situat în municipiul Bistrița, str. Vasile Conta
nr.1, județ Bistrița-Năsăud
Statul român și din
Imobil înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița
administrarea
Compus din:
Județul
Ministerului
Sala
Bistrița-Năsăud A1: Teren intravilan, în suprafață de 5224 mp,
Polivalentă Sportului-Direcția domeniul public categoria de folosință: altele, Nr. cadastral: Top:
Județeană de
8181;
Sport BistrițaA1.1: Sala Polivalentă compusă din: windfang,
Năsăud
casa de bilete, cabina pentru telefon, 2 holuri,
garderoba, 2 grupuri sanitare, sala de sport,
gradene, centrala ventilație, canal ventilație, sala
protocol, birou arbitri, 5 cabine pentru dușuri, 4
vestiare, 4 wc-uri, sauna, sala cu bazin, cabina, 5
magazii, birou, atelier, încăpere pentru tablou
electric, sala încălzire, trotuare, platforme
mozaicate, Nr.cadastral: Top:8181.
oooOOOooo

Întocmit: G.M./1ex.

Elemente de identificare

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET PREŞEDINTE
Nr.VIII/16735 din 22.07.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului
„Sală Polivalentă”, situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta
nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646
Bistrița, din domeniul public al Statului român și administrarea
Ministerului Sportului-Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud
în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud manifestă o preocupare permanentă
pentru dezvoltarea infrastructurii necesare furnizării serviciilor publice de
interes judeţean privind sportul, ca bază materială adecvată desfășurării
activităților sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud, pentru comunitate, inclusiv a activităților de performanță, selecţie,
pregătire și participare la competiţii interne și internaţionale.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud este persoană juridică de
drept public, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înființată prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/25.04.2018, cu modificările și completările
ulterioare.
Întrucât în luna iulie a început deja perioada de pregătire
precompetițională a tuturor sportivilor ce activează în cadrul celor 14 secții pe
ramura de sport a clubului, prin adresa nr.3372 din 05.07.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/15350 din 06.07.2022, conducerea
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud solicită alocarea unor spații
adecvate pregătirii sportive pentru noul sezon competițional.
În acest scop, prin Nota de fundamentare nr.IC/16733 din 22.07.2022 a
Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se argumentează și se propune inițierea
unui proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Sala Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris
în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul public al Statului român în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.
Imobilul „Sală Polivalentă”, ce face obiectul prezentului proiect de
hotărâre este proprietate publică a Statului roman și se află în administrarea
Ministerului Sportului - Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud.
Conform Extrasului de Carte Funciară nr.55646 Bistrița, imobilul se
compune din teren intravilan, în suprafață de 5224 mp, categoria de folosință:

altele, Nr. cadastral: Top: 8181 și construcție-Sala Polivalentă, compusă din:
windfang, casa de bilete, cabina pentru telefon, 2 holuri, garderoba, 2 grupuri
sanitare, sala de sport, gradene, centrala ventilație, canal ventilație, sala
protocol, birou arbitri, 5 cabine pentru dușuri, 4 vestiare, 4 wc-uri, sauna, sala
cu bazin, cabina, 5 magazii, birou, atelier, încăpere pentru tablou electric, sala
încălzire, trotuare, platforme mozaicate, Nr.cadastral: Top:8181.
Având în vedere starea tehnică actuală a imobilului, ce necesită lucrări
de modernizare și reabilitare, asigurarea unor condiții la standarde de
performanță, pentru desfășurarea pregătirii sportivilor și organizarea de
competiții de nivel național și international, va impune efectuarea unor
investiții, pe care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud le poate susține doar în
situația deținerii imobilului în proprietate.
Destinația imobilului solicitat, de bază materială necesară desfășurării
activităților sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud, instituție publică de interes județean, subordonată Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, justifică declararea acestuia ca bun de interes public
județean.
După intabularea dreptului de proprietate publică a Județului BistrițaNăsăud asupra acestuia, se va asigura constituirea unui drept de administrare
în favoarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, în condițiile legii.
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ BistrițaNăsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul
public al Statului român și administrarea Ministerului SportuluiDirecția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.
INIȚIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit : Marina Grăjdianu, consilier superior/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
BIROUL COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE,
ADMINISTRARE PATRIMONIU
Nr.IC/16733 din 22.07.2022
APROBAT
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1, județ BistrițaNăsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul
public al Statului român și administrarea Ministerului SportuluiDirecția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud
în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Prin adresa nr.3372 din 05.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud cu nr.I/15350 din 06.07.2022, conducerea Clubului Sportiv
Gloria 2018 Bistrița-Năsăud solicită întreprinderea demersurilor necesare
pentru identificarea și atribuirea unor spații adecvate necesare pentru
desfășurarea optimă a activităților sportivilor seniori, juniori și copii din cadrul
celor 14 secții pe ramura de sport a clubului, în vederea pregătirii sportive
pentru noul sezon competițional.
Clubul Sportiv "GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud este persoană juridică de
drept public, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înființată prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/25.04.2018, cu modificările și completările
ulterioare. Scopul clubului sportiv este organizarea și administrarea de activități
sportive, pentru comunitate, inclusiv a activităților de performanță, selecţie,
pregătire și participare la competiţii interne și internaţionale, iar obiectul de
activitate al structurii sportive cuprinde, în principal, următoarele: inițierea,
desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții, interne și
internaționale; administrarea bazei materiale; cultivarea spiritului de competiție
și fair-play al practicanților sportului; sprijinirea activităților de studiu,
cercetare, pregătire și participare la competiții specifice la nivel intern,
internațional, amical sau oficial; promovarea de schimburi cu caracter
documentar-științific între structuri similare, instituții neguvernamentale sau
asociații sportive; susținerea activității sportive prin acordarea de burse, premii

și prime participanților; alte activități necesare realizării scopului și obiectului
de activitate, în condițiile legii.
Necesitatea dezvoltării infrastructurii necesară pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind sportul, în acord cu obiectivele
specifice declarate prin Strategia de dezvoltare durabilă, inteligentă și inclusivă
a județului Bistrița-Năsăud, determină inițierea demersurilor de preluare în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris
în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, în vederea punerii acestuia la dispoziția
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, ca baza materială necesară
pregătirii sportivilor și organizării de competiții de nivel național și internațional.
În ceea ce privește asigurarea condițiilor optime la standarde de performanță,
starea tehnică actuală a imobilului necesită lucrări de modernizare și reabilitare,
investiții pe care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud le poate susține doar în
situația deținerii imobilului în proprietate.
Conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,
atestat prin Hotărârea de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare, Imobilul „Sală Polivalentă” se identifică sub
Nr.M.F.38179 și se află în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud. Urmare a Hotărârii
de Guvern nr.25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sportului, denumirea actuală a titluarului dreptului de administrare constituit
asupra imobilului este Ministerul Sportului - Direcția Județeană de Sport
Bistrița-Năsăud.
Potrivit Extrasului de Carte Funciară nr.55646 Bistrița, imobilul în cauză
se compune din teren intravilan, în suprafață de 5224 mp, categoria de
folosință: altele, Nr.cadastral/nr.top.8181 și Construcție-Sala Polivalentă,
Nr.cadastral/nr.top:8181, compusă din: windfang, casa de bilete, cabina
pentru telefon, 2 holuri, garderoba, 2 grupuri sanitare, sala de sport, gradene,
centrala ventilație, canal ventilație, sala protocol, birou arbitri, 5 cabine pentru
dușuri, 4 vestiare, 4 wc-uri, sauna, sala cu bazin, cabina, 5 magazii, birou,
atelier, încăpere pentru tablou electric, sala încălzire, trotuare, platforme
mozaicate,
Potrivit prevederilor art.292 alin.(1),(3),(4),(5),(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în

domeniul public al județului Bistrița-Năsăud se face la cererea consiliului
judeţean, prin hotărâre a Guvernului. Cererea se aprobă prin hotărâre a
consiliului judeţean, fiind obligatorie justificarea temeinică a uzului sau
interesului public judeţean. Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes
public judeţean se face prin hotărâre a consiliului judeţean.
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Destinația imobilului solicitat, de bază materială necesară desfășurării
activităților sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud, instituție publică de interes județean, subordonată Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, justifică declararea acestuia ca bunuri de interes
public județean.
În scopul respectării destinației atribuită imobilului solicitat, după
intabularea dreptului de proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud asupra
acestuia, se va asigura constituirea unui drept de administrare în favoarea
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud, în condițiile legii.
Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin
exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea Proiectului de
hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr.1, județ BistrițaNăsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul
public al Statului român și administrarea Ministerului SportuluiDirecția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud în domeniul public al
județului Bistrița-Năsăud.

Șef Serviciu,
Gabriela Adriana Ceuca

Întocmit: Grăjdianu Marina, consilier superior/1 ex ___
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.I/16739 din 22.07.2022
RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului
„Sală Polivalentă”, situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1,
județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița,
din domeniul public al Statului român și administrarea Ministerului
Sportului-Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud
în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/16735 din 22.07.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.3372 din 05.07.2022 a Clubului Sportiv Gloria 2018 BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/15350 din
06.07.2022;
- prevederile art.858, art.863 lit. f) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(1), art.12 alin.(2), art. 78^1 din Legea educației
fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.43/2018
privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție
publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.26/2022
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului
Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud;
- Extrasul de carte funciară nr. 55646 Bistrița, emis de Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.I/16056 din 14.07.2022,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.c), lit.d), alin.(5) lit.f), art.182
alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.a), art.286 alin.(2),
alin.(3), art.292 alin.(1),(3),(4),(5),(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii
imobilului „Sală Polivalentă”, situat în municipiul Bistrița, str.Vasile Conta nr.1,
județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, din domeniul
public al Statului român și administrarea Ministerului Sportului - Direcția
Județeană de Sport Bistrița-Năsăud în domeniul public al județului BistrițaNăsăud.
Prin adresa nr.3372 din 05.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud cu nr.I/15350 din 06.07.2022, conducerea Clubului Sportiv
„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud solicită întreprinderea demersurilor necesare
pentru identificarea și atribuirea unor spații adecvate necesare pentru
desfășurarea optimă a activităților sportivilor seniori, juniori și copii din cadrul
celor 14 secții pe ramura de sport a clubului, în vederea pregătirii sportive
pentru noul sezon competițional.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud este persoană juridică de
drept public, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înființată prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/25.04.2018, cu modificările și completările
ulterioare.
Necesitatea dezvoltării infrastructurii necesară pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind sportul, în acord cu obiectivele
specifice declarate prin Strategia de dezvoltare durabilă, inteligentă și inclusivă
a județului Bistrița-Năsăud, determină inițierea demersurilor de preluare în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a imobilului „Sală Polivalentă”,
situat în municipiul Bistrița, str. Vasile Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris
în Cartea funciară nr.55646 Bistrița, în vederea punerii acestuia la dispoziția
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud, ca baza materială necesară
pregătirii sportivilor și organizării de competiții de nivel național și internațional
Potrivit prevederilor art.292 alin.(1),(3),(4),(5),(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în

domeniul public al județului Bistrița-Năsăud se face la cererea consiliului
judeţean, prin hotărâre a Guvernului. Cererea se aprobă prin hotărâre a
consiliului judeţean, fiind obligatorie justificarea temeinică a uzului sau
interesului public judeţean. Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes
public judeţean se face prin hotărâre a consiliului judeţean

Imobilul „Sala Polivalentă” ce face obiectul prezentului proiect de
hotărâre se identifică sub Nr. M.F.38179 în inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.1705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, cu modificările şi completările ulterioare, și se află în administrarea
Ministerului Sportului - Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud.
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Conform Extrasului de Carte Funciară nr.55646 Bistrița, imobilul se
compune din teren intravilan, în suprafață de 5224 mp, categoria de folosință:
altele, Nr. cadastral: Top: 8181 și construcție-Sala Polivalentă, compusă din:
windfang, casa de bilete, cabina pentru telefon, 2 holuri, garderoba, 2 grupuri
sanitare, sala de sport, gradene, centrala ventilație, canal ventilație, sala
protocol, birou arbitri, 5 cabine pentru dușuri, 4 vestiare, 4 wc-uri, sauna, sala
cu bazin, cabina, 5 magazii, birou, atelier, încăpere pentru tablou electric, sala
încălzire, trotuare, platforme mozaicate, Nr.cadastral: Top:8181.
Având în vedere starea tehnică actuală a imobilului, ce necesită lucrări
de modernizare și reabilitare, asigurarea unor condiții la standarde de
performanță pentru desfășurarea pregătirii sportivilor și organizarea de
competiții de nivel național și international, va impune efectuarea unor
investiții, pe care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud le poate susține doar în
situația deținerii imobilului în proprietate.
Destinația imobilului solicitat, de bază materială necesară desfășurării
activităților sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud, instituție publică de interes județean, subordonată Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, justifică declararea acestuia ca bun de interes public
județean.
După intabularea dreptului de proprietate publică a Județului BistrițaNăsăud asupra acestuia, se va asigura constituirea unui drept de administrare
în favoarea Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud, în condițiile legii.
Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile
legale pentru ca Proiectului de hotărâre privind solicitarea trecerii
imobilului „Sală Polivalentă”, situat în municipiul Bistrița, str.Vasile
Conta nr.1, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.55646
Bistrița, din domeniul public al Statului român și administrarea
Ministerului Sportului-Direcția Județeană de Sport Bistrița-Năsăud în
domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, să fie supus analizei și
dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Director executiv,
Direcția economică
Teofil Iulian Cioarba

Director executiv,
Direcția juridică, administrație locală
Elena Butta

Întocmit, Marina Grăjdianu, Consilier superior/1ex _______
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