Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2018

Notă de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării
unui obiectiv socio-cultural-sportiv şi de agrement în Municipiul
Baia Mare

În prezent în Municipiul Baia Mare sunt următoarele baze sportive:
- Stadion Municipal, astăzi "Viorel Mateianu", construit între anii 1929-1950;
- Sala Sporturilor, astăzi "Lascăr Pană" construită în anii 1973-1974;
- Stadion de atletism (1976-1977);
- Bazin de înot, astăzi "Gheorghe Demeca" construit în anii 1974-1975;
- Stadionul de rugby (1976-1977 și 2015-2017).
Acestea funcţionează în locaţii diferite în municipiu şi aflate în administrare la diferite
instituții.
Pentru a putea fi funcţionale de-a lungul timpului acestea au fost mai mult întreţinute
decât reabilitate, astfel că în acest moment unele sunt într-o stare destul de precară.
Pentru ca în Municipiului Baia Mare să se desfăşoare activităţi sportive, culturale şi
de agrement în cele mai bune condiţii, atât din punct de vedere al spaţiului cât şi din
punct de vedere al fluxurilor specifice unor astfel de activităţi este necesar realizarea
unui obiectiv socio-cultural-sportiv şi de agrement la standarde corespunzătoare
cerințelor actuale, compus din următoarele:
- sală polivalentă (minim 5.000 locuri), pentru care este necesar un teren de cca. 2
ha;
- stadion (minim 10.000 locuri), pentru care este necesar un teren de cca. 3 ha;
- zonă de agrement, care să cuprindă și un aquapark, pentru care este necesar un
teren de cca. 6 ha.
- infrastructură adecvată: străzi și alei de legătură, trotuare și piste de biciclete,
parcări și zone verzi, pentru care este necesar un teren de cca. 4 ha.
Activităţile specifice se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor dar şi adulţilor,
asigurând întărirea stării de sănătate a populaţiei, petrecerea timpului liber în mod
plăcut şi util, performanţă sportivă. Copiii şi tinerii din municipiu vor putea fi
selecţionaţi în echipe naţionale, reprezentând cu cinste şi demnitare Baia Mare și
România în competiţiile sportive internaţionale.

Pe lângă activităţile cultural sportive de mare impact social, municipiul poate asigura
şi activităţi specifice în vederea popularizării acestuia, realizarea de venituri proprii
din administrarea obiectivului, precum şi remarcarea pe plan naţional şi internaţional
a zonei, atragerea de turişti români şi străini, la evenimentele respective.
Prin realizarea unui astfel de investiţii se asigură populaţiei municipiului pe lângă
petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util, îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei, precum şi promovarea realizărilor municipiului, pe plan naţional şi
internaţional.
Sursele de finanţare pentru realizarea acestui obiectiv pot fi:
- Program finanţat din Fonduri Europene;
- Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania
Naţională de Investiţii.
Ţinând seama de cele prezentate propunem realizarea următorilor pași:
- identificarea tuturor suprafeţelor de teren disponibile pentru implementarea
investiţiei;
- analizarea variantelor identificate raportat la scopul investitiei;
- pentru varianta optimă se vor demara procedurile privind trecerea în domeniul
public al Municipiului Baia Mare;
- întocmirea documentațiilor necesare pentru realizarea obiectivului;
- căutarea surselor de finanțare.
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