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HOTĂRÂREA NR. 388/2017 

privind aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public 

al Statului a imobilului Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” cu terenul aferent și a imobilului Stadion 

de atletism cu terenul aferent 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

JOI 31 AUGUST 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.       

518/2017; 

• Raportul de specialitate nr.1579/2017, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune 

aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al 

Statului a imobilului Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”, identificat prin nr. cadastral 122599-C1, 

cu terenul aferent în suprafață totală de 4.166 mp, situat în Baia Mare, Bdul. Unirii, nr. 14A, 

imobil aparținând domeniului public al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral 

122599 și a imobilului Stadion de atletism identificat prin nr. cadastral 122625-C1, cu terenul 

aferent, în suprafață totală de 21.669 mp, situat în Baia Mare, Bdul. Unirii, nr. 14A, imobil 

aparținând domeniului public al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral 122625;        

• Solicitarea Ministerului Tineretului și Sportului nr. 88/21.08.2017 , înregistrată la Primăria 

municipiului Baia Mare cu nr. 29152/22.08.2017; 

• Planul de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunere de dezlipire întocmi t de 

topograf autorizat Halasz Gheorghe, vizat de OCPI Maramureș cu nr. 44855/18.08.2017;  

• Planul de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunere de dezlipire întocmit de 

topograf autorizat Halasz Gheorghe, vizat de OCPI Maramureș cu nr. 46537/28.08.2017; 

• Extrasul de carte funciară nr. 105264 Baia Mare; 

• Extrasul de carte funciară nr. 118276 Baia Mare; 

 

Având în vedere : 

• Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Art. 858 - 865 și Art. 867 - 870 din Codul Civil; 

• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Art. 10, art. 36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.1 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare; 

• Amendamentul adus în plenul ședinței de consiliu local ; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilelor: Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”, cu terenul aferent  în 

suprafață totală de 4.166 mp, situat în Baia Mare, Bdul. Unirii, nr. 14A şi  Stadion de atletism cu 

terenul aferent, în suprafață totală de 21.669 mp, situat în Baia Mare, Bdul. Unirii, nr. 14A, 

având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului, împreună 

cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. 

Art. 2 Transmiterea în domeniul public al Statului a imobilelor identificate la art. 1 al prezentei, se face 

în următoarele condiții : 

                 (1) Obligativitatea ca în termen de 1 an de la trecerea în domeniul public al Statului a 

imobilelor, să se demareze investițiile de reabilitare și modernizare a acestora, iar finalizarea 

acestora să nu depășească 4 ani de la trecerea în domeniul public al statului. 

                 (2) Asigurarea gratuității desfășurării activităților sportive și competiționale ale Clubului 

Sportiv Minaur Baia Mare, în imobilele ce fac obiectul prezentei hotarari.  

                 (3) Schimbarea denumirii imobilului Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”, se va face doar cu 

acordul Consiliului Local al municipiului Baia Mare. 

       (4) Odată cu predarea imobilelor se vor preda activul și pasivul acestora conform balanței de 

verificare întocmite la data predării imobilelor. 

               (5) Structura nou înființată de către Ministerul Tineretului și Sportului care va administra 

aceste baze  sportive, să se numească “Lascăr Pană”. 

Art. 3 Dacă în urma controlului efectuat de către reprezentanţii municipiului Baia Mare, se constată că 

nu sunt indeplinite condiţiile de transfer prevazute la art.2 al prezentei, imobilele revin de drept 

în proprietatea publică a municipiului Baia Mare.  

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Baia Mare cu semnarea protocolului de transmitere din 

domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al statului, a imobilelor  identificate 

la art. 1 al prezentei, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora .  

Art. 5 La data predării efective a imobilelor identificate la art. 1 al prezentei hotărâri, încetează dreptul 

de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra acestora. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția 

Administrare Patrimoniu și Clubul Sportiv Minaur Baia Mare. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Administrare Patrimoniu; 

• Clubul Sportiv Minaur Baia Mare; 
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• Ministerul Tineretului şi Sportului; 

• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

 

 

 

      Vida Noemi                                                                                          Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


