NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice
ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Tineretului şi Sportului și transmiterea acestuia în folosință cu titlu gratuit
Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
Descrierea situaţiei actuale.
Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, în conformitate cu Hotărarea
Guvernului nr.11/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, înfiinţat prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în temeiul
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
În prezent, Ministerul Tineretului şi Sportului administreazã, bunuri din domeniul public de
natura celor prevãzute în Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publicã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, bunurile imobile fiind astfel prevãzute în Anexa nr. 30
la Hotãrârea Guvernului nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Ministerul Tineretului şi Sportului deţine în administrare imobilul Clubul de Tineret al
Mării Negre situat în Strada Dezrobirii – Faleza, Eforie Sud , județul Constanța, înregistrat în
inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul Finanţelor Publice,
la numarul: 26298 .
Imobilul a intrat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin HG nr. 370/1996
privind transmiterea fără plată, a Complexului ”Pescăruș”, situat în statiunea Eforie Sud ,
judetul Constanța, din patrimoniul Societății Comerciale ”Biroul de Turism și Tranzacții”- S.A.
Ulterior în baza HG nr. 912/2003 imobilul trece din administrarea Ministerului Tineretului și
Sportului în administrarea Agenția Națională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT).
Urmare a HG nr. 1721/2008 ANSIT este preluată în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului
odata cu drepturile și obligațiile, personalul si bunurile imobile aparținând acesteia. Prin HG
86/1999 a fost inființată Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar, hotărâre care a
fost abrogată prin HG nr. 2137/2004 această agenție intrând în subordinea Autorității Naționale
pentru Tineret, autoritate care este astăzi parte din Ministerul Tineretului și Sportului în baza
HG 11/2013, cu modificările și completările ulterioare.
1.

1. Prin prezentul proiect de hotărâre de guvern se urmăreşte corelarea situaţiei actuale
existente în Inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului
cu evidenţele contabile şi cu prevederile legale în vigoare, respectiv dispoziţiile art. 2
alin.(1) lit. c din HG nr. 11/2013, după cum urmează:
Actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice, ca urmare a reevaluării
bunurilor din domeniul public al statului şi a datelor din cartea funciară, conform anexei 1.
În conformitate cu dispoziţiile art. 2^1 şi art.2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
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aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, în
anul 2016 s-a procedat la evaluarea/reevaluarea imobilelor aparţinând domeniului public al
statului şi aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.
Modificările privind caracteristicile tehnice ale imobilului precizat în anexa nr. 1, se fac în
conformitate cu extrasul de Carte Funciară nr. 100854 pentru imobilul ce compune nr. MF
26298
2.
Prin prezentul proiect de hotărâre de Guvern se propune darea în folosință cu titlu
gratuit , Comitetului Olimpic și Sportiv Român , pentru o perioadă de 49 ani, a imobilului
Clubul de Tineret al Mării Negre , situat în str. Dezrobirii-Faleză, Eforie Sud, județul
Constanța.
Prin adresa nr.1974/28.11.2016 Comitetul Olimpic și Sportiv Român solicită transmiterea în
folosința gratuită a imobilului situat în str. Dezrobirii-Faleză, Eforie Sud, județul Constanța ,
respectiv Clubul de Tineret al Mării Negre în vederea modernizării și reabilitării și repunerea
în circuitul sportiv a acestui obiectiv, în folosul sportului românesc.
Comitetul Olimpic și Sportiv Român sprijină și contribuie la dezvoltarea sportului românesc
și a mișcării olimpice naționale și întreprinde în colaborarea cu federațiile sportive naționale
toate activitățile de interes comun de natură să încurajeze dezvoltarea sportului de înalt nivel,
precum și a sportului pentru toti.
Prin Nota de Fundamentare nr. 9699/16.12.2016 Ministerul Tineretului și Sportului
consideră in interesul sportului românesc transmiterea în folosință cu titlu gratuit, pe o
perioada de 49 de ani, Comitetului Olimpic și Sportiv Român a imobilului menționat pentru
repunerea acestei baze în circuitul sportiv
Potrivit art. 80, alin. (14) din Legea Nr. 69/2000, cu modificările ulterioare, Comitetul
Olimpic și Sportiv Român , ca persoană juridică de utilitate publică fără scop lucrativ, pot
primi în folosinţă gratuită pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale.
Datele de identificare a infrastructurii aparţinând domeniului public al statului, aflată în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se constituie dreptul de folosinţă
cu titlu gratuit în favoarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român , sunt prevazute în Anexa nr.
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Imobilul care se dă cu titlu gratuit nu face obiectul unor cereri de restituire în baza legilor
reparatorii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989, nu se află în litigiu pe rolul instantelor judecatoresti, nu este
concesionat sau închiriat şi nu este grevat de sarcini.
În acest imobil nu se află sediu social pentru nici o persoană juridică.
2.Schimbări preconizate
Prin darea în folosință cu titlu gratuit Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru o
perioadă de 49 ani, a imobilului Clubul de Tineret al Mării Negre , situat în str.DezrobiriiFaleză, Eforie Sud, județul Constanța , se urmărește corelarea situaţiei actuale existente în
Inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului cu evidenţele
contabile ca urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public al statului şi a datelor din cartea
precum și modernizarea , reabilitarea și repunerea în circuitul sportiv a acestui obiectiv în
folosul sportului românesc de înaltă performanță.
Transmiterea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii, respectiv imobil
Clubul de Tineret al Mării Negre, situat în str.Dezrobirii-Faleză, Eforie Sud, județul Constanța,
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se face pentru o perioadă de 49 ani începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri de
Guvern;
Predarea – primirea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre de Guvern se va
face pe baza de protocol încheiat între părţile interesate.
În cazul în care Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu respectă obligaţiile stabilite prin
protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii
preluate se revocă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului şi
Sportului;
3. Alte informaţii
Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările
corespunzătoare anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare.
Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ,
aparțin Ministerului Tineretului și Sportului.
Ministerului Tineretului şi Sportului îşi asumă răspunderea pentru Comitetul Olimpic și
Sportiv Român ca beneficiar a proiectului de act normativ, este persoană juridică de drept
privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi în domeniul
ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
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Indicatori

Anul
curent
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Următorii patru
ani
3 4 5 6

Media pe
cinci ani
7

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a). acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Nu este cazul
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Nu este cazul
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate .
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi .
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6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, respectiv publicarea proiectului de hotărâre
Guvern pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro).
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător .
3. Alte informații
Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern privind
actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului și transmiterea
acestuia în folosință cu titlu gratuit, Comitetului Olimpic și Sportiv Român
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