
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  

Cluburile sportive școlare sunt unități conexe ale Ministerului Educației, în 

subordinea inspectoratelor școlare de pe raza unde ele funcționează ca unități de 

învățământ pentru activități extrașcolare. În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, terenurile şi 

clădirile în care îşi desfăşoară activitatea cluburile sportive școlare fac parte din domeniul 

public al statului. 

Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației are sediul în imobilul, situat în municipiul 

Sighetu Marmației, str. Libertății nr. 22, care face parte din domeniul public al statului și se 

identifică cu nr. MF 60393 în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 

Clubul Sportiv Școlar a fost înființat, în anul 1976, prin Ordinul Ministerului 

Educației și Învățământului nr. 255/1976, sub denumirea de Școala Sportivă de Elevi, cu 

sediul în Sighetu Marmației, str. Libertății nr. 22, fiind prima unitate de învățământ de acest 

profil din județul Maramureș. În prezent, în cadrul Clubului Sportiv Școlar Sighetu 

Marmației activează un număr de 300 de elevi și 10 profesori/antrenori împărțiți pe 

următoarele ramuri sportive: atletism, baschet, box, fotbal, tenis de câmp și volei. 

Din anul școlar 1997-1998, la etajul clădirii situată în str. Libertății nr. 22, a început să 

funcționeze Liceul Ucrainean, în prezent Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”, cu predare în 

limba ucraineană, Clubul Sportiv Școlar desfășurându-și activitatea în spațiile situate la 

parterul clădirii. Astfel că, până în anul 2007, la parterul clădirii sus-menționate funcționa 

Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației, iar la etaj funcționa Liceul Pedagogic „Taras 

Șevcenco” din Sighetu Marmației. Prin Hotărârea nr. 31/2007 a Consiliului Local al 

Municipiului Sighetu Marmației, spațiile destinate pentru Liceu au fost extinse și la parterul 

imobilului, astfel încât întreaga clădire este destinată derulării activităților specifice 

Liceului. 

În vederea rezolvării situației patrimoniale atât a Clubului Sportiv Școlar, cât și a 

Liceului cu predare în limba ucraineană, în perioada 2016-2021, Ministerul Educației, prin 

adresele transmise, a comunicat Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și autorității 

locale procedura care trebuie parcursă și documentele necesare în vederea inițierii unui 

proiect de hotărâre de Guvern privind transferul de imobile. 

           În anul 2019, Primăria Municipiului Sighetu Marmației împreună cu Inspectoratul 

Școlar Județean Maramureș și Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației au identificat soluția 

transferării imobilul – lot 1, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 

244, imobil, aflat în proprietatea publică a municipiului Sighetu Marmației, provenit din 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 7.298 mp în trei loturi, care constituie baza 

materială a Școlii Gimnaziale nr. 6, în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației, prin ISJ Maramureș în vederea desfășurării activității Clubului 

Sportiv Școlar Sighetu Marmației, respectiv transferul imobilului situat în municipiul 

Sighetu Marmației, str. Libertății nr. 22, din domeniul public al statului în domeniul public 

al municipiului Sighetu Marmației în vederea desfășurării activității Liceului Pedagogic 

„Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației. 



Inspectoratul Școlar Județean Maramureș solicită ministerului inițierea unui proiect 

de hotărâre de Guvern privind atât înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor 

aparținând domeniului public al statului și darea în administrarea Clubului Sportiv Școlar 

Sighetu Marmației, a imobilului situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă 

nr. 244, județul Maramureș, cât și scoaterea din domeniul public al statului a imobilului 

identificat cu nr. MF 60393 și transmiterea în domeniul public al municipiului Sighetu 

Marmației pentru Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”. Această propunere a fost aprobată 

în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș din 

data de 18.11.2019 și în ședința Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Școlar 

Sighetu Marmației din data de 19.11.2019, și în ședința Consiliului de Administrație al Școlii 

Gimnaziale nr. 5 Sighetu Marmației, unitatea de învățământ cu personalitate juridică a 

structurii Școala Gimnazială nr. 6 Sighetu Marmației, din data de 04.09.2021. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației nr. 19/2016 se 

solicită emiterea unei hotărâri de Guvern pentru transmiterea din domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Educației, în domeniul public al municipiului Sighetu 

Marmației, a imobilului situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Libertății nr. 22, în 

vederea desfășurării activității Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko”. 

Ministerul Educației a transmis Guvernului României Nota privind aprobarea 

transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către 

Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației, privind emiterea unei hotărâri care are 

ca obiect transmiterea imobilului (lot 1), situat în municipiul Sighetu Marmației, strada 

Dragoș Vodă nr. 244, județul Maramureș, înscris în Cartea Funciară nr. 63783 Sighetu 

Marmației, din domeniul public al municipiului Sighetu Marmației în domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean 

Maramureș și Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației.  

În ședința Guvernului României din 2 februarie 2022 a fost aprobată Nota sus-

menționată și în urma transmiterii solicitării Guvernului, Consiliul Local al Municipiului 

Sighetu Marmației a emis Hotărârea nr. 16/2022 privind aprobarea transmiterii imobilului situat 

în municipiul Sighetu Marmației str. Dragoș Vodă nr. 244 din domeniul public al municipiului 

Sighetu Marmației și administrarea Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației în 

domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației în vederea desfășurării 

activității Clubului Sportiv Școlar Sighetu Marmației. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmației nr. 16/2022, s-a 

aprobat transmiterea imobilului situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă 

nr. 244, din domeniul public al municipiului Sighetu Marmației și administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Sighetu Marmației, în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Clubul Sportiv 

Școlar Sighetu Marmației. 

Imobilul– lot 1, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 244, este 

intabulat în Cartea Funciară nr. 63783 Sighetu Marmației, fiind liber de sarcini conform 

extrasului de carte funciară pentru informare. Conform declarației primarului municipiului 

Sighetu Marmației nr. 10299/2021, imobilul situat în municipiul Sighetu Marmației, str. 

Dragoș Vodă nr. 244, în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 6 nu este grevat 

de sarcini, nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire și nu se află în litigii pe rolul 

instanțelor judecătorești. 



Valoarea de inventar a imobilului, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. 

Dragoș Vodă nr. 244, conform anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighetu 

Marmației nr. 16/2022, este de 876.177 lei. 

Asupra hotărârilor consiliului local care au stat la baza proiectului de hotărâre de 

Guvern a fost exercitat controlul de legalitate în conformitate cu art. 19 alin. (1), lit. e) din 

Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, conform adreselor Instituției Prefectului – Județul Maramureș nr. 

5147/2016 și nr. 4620/2022. 

Prezentul proiect de act normativ are drept scop și actualizarea persoanei juridice 

care administrează bunul imobil, a datelor tehnice și valorii de inventar a bunului identificat 

cu numărul MF 60393, ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării acestuia. 

Urmare a reorganizării centrelor de execuție bugetară la nivelul județului 

Maramureș, Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației, instituție cu personalitate juridică, 

este ordonator terțiar de credite și conform Certificatului de Înregistrare Fiscală seria A nr. 

1069963 i-a fost atribuit Codul de înregistrare fiscală (CIF) 27462966, astfel că persoana 

juridică care administrează bunul identificat cu numărul MF 60393 se modifică, din Centrul 

de Execuție Bugetară Școlară nr. 5 cu clasele I-VIII (CIF 7960400), în Clubul Sportiv Școlar 

Sighetu Marmației (CIF 27462966). 

Ca urmare a efectuării reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și 

terenurilor, Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației a făcut demersurile necesare în 

vederea actualizării Anexei nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Reevaluarea s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 12 alin. (1) 

din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu completările ulterioare. 

Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației a efectuat reevaluarea bunurilor și terenului 

din domeniul public al statului identificate în inventar cu nr. MF 60393. Reevaluarea a fost 

realizată de către evaluatorul autorizat Bledea Petru.  

Valoarea totală a imobilului, construcții și teren așa cum rezultă din raportul de 

evaluare este de 3.195.900 lei, din care 2.216.200 lei valoarea construcțiilor și 979.700 lei 

valoarea terenului. 

Totodată, prin proiectul de act normativ se actualizează și descrierea tehnică a 

imobilului identificat cu nr. MF 60393, ca urmare a intabulării acestuia în Cartea Funciară 

nr. 61600 Sighetu Marmației. 

Imobilul, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Libertății nr. 22, este înscris în 

Cartea Funciară nr. 61600 a municipiului Sighetu Marmației, fiind liber de sarcini conform 

extrasului de carte funciară pentru informare. 

În conformitatea cu adresa Clubului Sportiv Școlar Sighetu Marmației  nr. 180/ 

10.08.2016, imobilul nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele 

judecătorești cu privire la situația juridică și nu face obiectul revendicărilor potrivit unor 

legi speciale în materie sau dreptului comun. 

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

reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației. 



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. 443/2022 privind conținutul 

instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

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

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar 

Județean Maramureș și Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației, și actualizarea persoanei 

juridice care administrează bunul imobil, a datelor tehnice și valorii de inventar a bunului 

identificat cu numărul MF 60393 ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a reevaluării 

acestuia și transmiterea acestui imobil din domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Clubul Sportiv 

Școlar Sighetu Marmației, în domeniul public al Municipiului Sighetu Marmației pentru 

Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, pe care îl supunem Guvernului 

spre adoptare. 
 

        

      Ministrul educației,  

      Ligia DECA 

                                                                                

 

         AVIZĂM FAVORABIL 

         Ministrul finanțelor, 

         Adrian CÂCIU 

 

 

     

                      Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

         Attila - Zoltán CSEKE 

 

 

 

               Ministrul justiției,  

     Marian-Cătălin PREDOIU 

 

    

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor1639156972
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1638533523

