ANEXA 1
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța
asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv "Fotbal Club Farul" Constanţa

Nr.
MFP.

Locul unde
este situat
bunul imobil

Municipiul
Constanţa,
Str.
144718
Primăverii nr.
2, judeţul
Constanţa

Persoana
juridică care
are în
administrare
bunul imobil

Ministerul
Tineretului și
SportuluiDirecția
Județeană
pentru Sport și
Tineret
Constanța
(CUI
27448201)

Persoana juridică
căreia i se revocă
dreptul de folosinţă
gratuită asupra
bunului imobil

Clubul Sportiv” Fotbal
Club Farul” Constanța

Valoare de inventar (lei)
Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

1. Teren principal de fotbal
- suprafaţa cu gazon
2. Teren antrenament fotbal
- suprafaţa cu gazon
3. Teren antrenament fotbal
- suprafaţa cu zgură
4. Pavilion administrativ, din care propus
spre atribuire Clubului Sportiv "Fotbal Club
Farul" Constanţa:
A. subsol:
a) cinci vestiare juniori;
b) două magazii materiale şi o magazie
alimente;
c) o spălătorie, vestiar, pentru îngrijitoare,
cu grup sanitar.
B. parter:
a) restaurant cu sală de mese şi bucătărie;

1.005.163

b) două vestiare cu grupuri sanitare şi
duşuri;
c) saună cu anexe;
d) club analiză;
e) două magazii şi un atelier de reparaţii
echipament sportiv;
f) cabinet medical;
g) birou + trei camere
h) magazin de prezentare articole sportive.
C. etajul I
a) sală de forţă;
b) saună cu grup sanitar;
c) patru cabinete medicale cu două grupuri
sanitare şi duşuri;
d) două vestiare pentru juniori, cu grupuri
sanitare şi duşuri;
e) birou antrenor;
f) sală de protocol, cu două vestiare pentru
îngrijitoare;
g) sală de conferinţe;
h) sală de mese pentru protocol, cu grup
sanitar;
i) birou preşedinte, cu secretariat;
j) birou contabil-şef.
D. etajul al II-lea
a) cincisprezece camere de cazare sportivi,
cu grupuri sanitare şi duşuri;
b) trei magazii, dintre care două, arhivă de
presă.
5. Tribune stadion principal cu următoarele
spaţii existente sub tribune:
A. Tribuna A

- latura de sud:
a) patru ateliere de lucru (încăperi pentru
diverse reparaţii), cu grup sanitar;
b) birou, cu grup sanitar şi anexă (debara);
- latura de nord:
două ateliere şi un grup sanitar.
B. Tribuna B
a) cinci camere cu două holuri;
b) trei încăperi cu grupuri sanitare;
c) două magazii.
C. Tribuna (peluza nord)
magazie pe toată suprafaţa de sub peluză.
D. Tribuna oficială
a) subsol: magazii + casa liftului;
b) demisol;
- două săli de protocol, cu două grupuri
sanitare
- terasă - tribuna propriu-zisă;
- două magazii;
c) parter:
- trei camere protocol;
- cabină TV, încăperi pentru oficiali, stație de
amplificare, grup sanitar.
E. Tribuna stadion 2 antrenament - suprafaţa
cu gazon
6. Nocturnă stadion
a) infrastructura - patru stâlpi de beton armat
cu căi de acces şi incinte la baza lor;

b) instalaţia de iluminat cu tot echipamentul
aferent de funcţionare(tablouri de distribuţie
a energiei electrice - patru bucăţi -, traseu
cabluri, corpuri de iluminat etc.)
c) comandă centralizată de instalaţie
nocturnă.
7. Centrala termică
8. Tunel acces jucători (vestiare - suprafaţa
de joc)
9. Alte suprafeţe construite:
- PT 101 şi PT 102 (puncte de transformare)
care aparţin Societăţii Comerciale "Electrica"
- S.A.
- Spaţiu comercial - "Club 96".
Total suprafaţă = 78.143,29 mp

