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Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Şcolar al Municipiului București sunt servicii 

publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale în a căror subordine funcționează unități 

conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare. 

Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în 

cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte 

unități acreditate în acest sens. 

  Clubul Sportiv Baia Sprie este unitate sportivă cu personalitate juridică, specializată în 

pregătirea și perfecționarea sportivilor, care funcționează cu patru secții: schi alpin, schi fond, biatlon 

și orientare sportivă.  

Clubul sportiv a înregistrat rezultate remarcabile atât pe plan național, cât și pe plan 

internațional, din acest motiv dorește să-și dezvolte baza materială, identificând un imobil Cabana 

Schiorilor” care aparține domeniului public al orașului Baia Sprie. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie nr. 41/29 martie 2018 se aprobă 

transmiterea imobilelor, teren în suprafață totală de 852 mp și clădire, din care: un teren în suprafață 

de 442 mp, înscris în Cartea funciară nr. 52981 Baia Sprie, nr. cadastral 52981 și o clădire cu o 

suprafață construită de 92 mp, nr. cadastral 52981-C1 și teren aferent în suprafață de 410 mp, înscris 

în Cartea funciară nr. 52962 Baia Sprie, nr. cadastral 52962, situate în orașul Baia Sprie, str. George 

Coșbuc nr. 119C, din domeniul public al orașului Baia Sprie, în domeniul public al statului. 

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Local al Orașului Baia Sprie, 

conform adresei Instituției Prefectului – Județul Maramureș nr. 6184/H/3/05.07.2018, a fost avizat 

pentru legalitate.  

Valoarea de inventar a imobilului, construcție și teren aferent, conform Hotărârii Consiliului 

Local al Orașului  Baia Sprie nr. 41/29.03.2018, este de 36.668 lei, din care: teren 11.619 lei și 25049 

lei construcție. 

Prin adresa nr. 2313/2018, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș solicită ministerului 

inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului menționat în inventarul 

centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului și darea acestuia în administrarea 

Clubului Sportiv Școlar Baia Sprie.  

Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public național și, 

conform adresei Clubului Sportiv Școlar Baia Sprie nr. 392/06.06.2018, nu este grevat de sarcini, nu 

face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasele 

de Carte Funciară nr. 52981 și 52962 Baia Sprie, care în Partea a III-a nu conțin nicio mențiune în 

acest sens. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ reies din 

documentele existente la nivelul Ministerului Educației Naționale, iar corectitudinea datelor 

prezentate aparțin inițiatorului. 

Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, potrivit prevederilor art. 

2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și 

motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările 

ulterioare. 



Pentru transparență decizională și acces la informații de interes public, prezentul proiect de 

act normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunea „Proiecte de acte 

normative” conform Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea 

unui imobil, construcție și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Clubul Sportiv 

Școlar Baia Sprie, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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