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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor
ºi a atelierelor de conservare ºi restaurare
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 16/2003 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naþional mobil,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele privind autorizarea
laboratoarelor ºi a atelierelor de conservare ºi restaurare,

prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 216.
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ANEXÃ

NORME
privind autorizarea laboratoarelor ºi a atelierelor de conservare ºi restaurare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentele norme reglementeazã procedura de
eliberare a autorizaþiei de funcþionare de cãtre Ministerul
Culturii ºi Cultelor în vederea funcþionãrii laboratoarelor ºi a
atelierelor de conservare ºi restaurare, modalitatea de
reînnoire a acesteia, precum ºi reguli privind efectuarea
lucrãrilor de conservare ºi restaurare în laboratoarele ºi
atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile
art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 16/2003
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naþional mobil.
CAPITOLUL II
Eliberarea autorizaþiei de funcþionare pentru laboratoarele
ºi atelierele de conservare ºi restaurare
Art. 2. Ñ Laboratoarele ºi atelierele de conservare ºi
restaurare, denumite în continuare laboratoare ºi ateliere,
pot funcþiona numai în baza autorizaþiei de funcþionare,
denumitã în continuare autorizaþie, eliberatã de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, cu avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor
ºi Colecþiilor.
Art. 3. Ñ În vederea eliberãrii autorizaþiei de funcþionare
a laboratoarelor ºi atelierelor, persoana juridicã interesatã
depune la Direcþia monumente istorice ºi muzee din cadrul
Ministerului Culturii ºi Cultelor urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de eliberare a autorizaþiei de funcþionare,
întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) declaraþia pe propria rãspundere, întocmitã conform
modelului prezentat în anexa nr. 2;
c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu
codul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice de
drept privat;
d) copia încheierii privind înregistrarea comerciantului,
pentru persoanele juridice de drept privat, pronunþatã de
judecãtorul delegat de registrul comerþului;
e) copia actului constitutiv din care sã rezulte obiectul
de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;
f) copia actului normativ care prevede atribuþia instituþiei
publice de a executa lucrãri de conservare ºi restaurare,
pentru instituþiile publice;
g) copia actului de deþinere a spaþiului;
h) copiile actelor de studii ale conservatorilor ºi restauratorilor acreditaþi conform legii în domeniile pentru care se
solicitã autorizaþia;
i) copiile contractelor individuale de muncã ale conservatorilor ºi restauratorilor acreditaþi conform legii, înregistrate
la inspectoratele teritoriale de muncã, numai dacã aceºtia
sunt alte persoane decât asociaþii societãþii comerciale,
pentru persoanele juridice de drept privat;
j) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau
atelierului, întocmit conform modelului prezentat în anexa
nr. 1A;
k) cazierul judiciar pentru conducãtorul laboratorului sau
atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.
Art. 4. Ñ În termen de 30 de zile de la depunerea
documentaþiei prevãzute la art. 3, Ministerul Culturii ºi
Cultelor, prin Direcþia monumente istorice ºi muzee, comunicã persoanei juridice interesate autorizaþia de funcþionare,
conform modelului din anexa nr. 3, sau, dupã caz, refuzul
de eliberare a autorizaþiei de funcþionare, însoþit de motivarea acestui refuz.
Art. 5. Ñ (1) Contestarea refuzului de eliberare a autorizaþiei de funcþionare se face la Direcþia monumente

istorice ºi muzee din cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor,
în termen de 10 zile de la comunicare. Soluþionarea contestaþiei se comunicã în termen de 15 zile de la depunerea
acesteia.
(2) În cazul în care contestatarul este nemulþumit de
rãspunsul primit, se poate adresa instanþei de contencios
administrativ, în condiþiile legii.
Art. 6. Ñ În cazul schimbãrii sediului laboratorului sau
al atelierului, persoana juridicã de drept public sau privat
va prezenta urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de eliberare a autorizaþiei de funcþionare,
întocmitã conform modelului din anexa nr. 1;
b) copia actului de deþinere a spaþiului;
c) declaraþia pe propria rãspundere, întocmitã conform
anexei nr. 2, actualizatã;
d) autorizaþia de funcþionare eliberatã anterior, pentru a
se menþiona pe aceasta noua adresã ºi pentru a se aplica
ºtampila Ministerului Culturii ºi Cultelor.
Art. 7. Ñ Autorizaþia de funcþionare se afiºeazã la loc
vizibil în incinta laboratorului sau a atelierului.
Art. 8. Ñ (1) Autorizaþia de funcþionare poate fi suspendatã de cãtre personalul de specialitate al Ministerului
Culturii ºi Cultelor ºi al direcþiilor judeþene pentru culturã,
culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a municipiului
Bucureºti, împuternicit în acest sens, în cazul în care conducãtorul laboratorului sau, dupã caz, al atelierului, este
condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre
urmãtoarele infracþiuni: furtul, tâlhãria, abuzul de încredere,
înºelãciunea, gestiunea frauduloasã, distrugerea, delapidarea, falsul ºi uzul de fals, abuzul în serviciu, tãinuirea ºi
favorizarea în legãturã cu infracþiuni contra patrimoniului,
mãrturie mincinoasã, dare ºi luare de mitã. Mãsura suspendãrii înceteazã în momentul înlocuirii conducãtorului
laboratorului sau, dupã caz, al atelierului.
(2) Autorizaþia de funcþionare poate fi revocatã de cãtre
personalul de specialitate al Ministerului Culturii ºi Cultelor
ºi al direcþiilor judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, împuternicit în acest sens, în urmãtoarele situaþii:
a) abateri grave de la deontologia profesionalã ºi
încãlcãri ale Normelor de restaurare ºi conservare a bunurilor
culturale mobile emise potrivit legii;
b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau
deteriorãri de bunuri culturale.
Art. 9. Ñ Direcþia monumente istorice ºi muzee din
cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor organizeazã evidenþa
autorizaþiilor de funcþionare eliberate ºi a celor suspendate
sau revocate.
CAPITOLUL III
Reguli privind efectuarea lucrãrilor de conservare
ºi restaurare în laboratoarele ºi atelierele de restaurare
Art. 10. Ñ Lucrãrile de conservare ºi restaurare se pot
efectua în laboratoare ºi ateliere autorizate, pe baza unui
contract încheiat potrivit dispoziþiilor de drept comun, numai
de cãtre conservatori ºi restauratori acreditaþi potrivit legii.
Art. 11. Ñ Laboratoarele de conservare ºi restaurare
care funcþioneazã în cadrul instituþiilor publice muzeale pot
efectua lucrãri, contra cost, pentru:
a) alte instituþii publice muzeale;
b) persoane fizice sau juridice de drept public ºi privat.
Art. 12. Ñ Restaurarea bunurilor clasate care sunt prioritãþi de restaurare se face numai cu avizul prealabil al
Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor ºi numai de
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restauratori acreditaþi potrivit legii, în cadrul laboratoarelor
ºi atelierelor autorizate.
Art. 13. Ñ Protecþia ºi securitatea bunurilor culturale pe
toatã durata restaurãrii revine în sarcina laboratorului sau
a atelierului.
Art. 14. Ñ Este interzisã scoaterea bunurilor culturale
din laborator sau atelier fãrã acordul scris al
proprietarului.

CAPITOLUL IV
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 15. Ñ Laboratoarele ºi atelierele existente la data
intrãrii în vigoare a prezentelor norme au obligaþia de a
solicita eliberarea autorizaþiei de funcþionare, în termen de
60 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri.
Art. 16. Ñ Anexele nr. 1, 2 ºi 3 fac parte integrantã
din prezentele norme.
ANEXA Nr. 1
la norme

CERERE

de eliberare a autorizaþiei de funcþionare pentru laborator/atelier de conservare ºi restaurare
Domnule ministru,
ÉÉ..............................................ÉÉÉÉÉ, cu sediul în localitatea É...........................ÉÉÉÉÉÉ,
(denumirea agentului economic)

str. ÉÉÉÉ.............................ÉÉ nr. É....É, judeþul (sectorul) É.......................ÉÉÉ, reprezentat
prin ÉÉÉ....................ÉÉÉÉ, în calitate de (administrator, preºedinte, director) ÉÉ.........ÉÉÉ,
vã rog sã aprobaþi eliberarea autorizaþiei de funcþionare pentru laboratorul amplasat în
localitatea ÉÉÉ....................ÉÉÉÉ, str. É......................ÉÉÉÉÉ nr. É...ÉÉ, judeþul
(sectorul) ÉÉÉ.......É, în vederea desfãºurãrii activitãþii de conservare ºi restaurare de bunuri
culturale mobile în urmãtoarele domenii (se vor menþiona domeniile pentru care se solicitã
autorizaþia: picturã, sculpturã, mobilier etc.):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Anexãm urmãtoarele documente:
1. copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu codul unic de înregistrare, pentru
persoanele juridice de drept privat;
2. copia încheierii pronunþate de judecãtorul delegat de registrul comerþului privind înregistrarea comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat;
3. copia actului constitutiv din care sã rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice
de drept privat;
4. copia actului normativ care prevede atribuþia instituþiei publice de a executa lucrãri de conservare ºi restaurare, pentru instituþiile publice;
5. copia actului de deþinere a spaþiului;
6. copiile actelor de studii ale conservatorilor ºi restauratorilor acreditaþi conform legii în
domeniile pentru care se solicitã autorizaþia;
7. copiile contractelor individuale de muncã ale conservatorilor ºi restauratorilor acreditaþi conform legii, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncã, numai dacã aceºtia sunt alte
persoane decât asociaþii societãþii comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;
8. documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau atelierului, dupã caz;
9. cazierul judiciar pentru directorul (administratorul, conducãtorul) laboratorului sau atelierului,
pentru persoanele juridice de drept privat.
Semnãtura autorizatã ºi ºtampila
ANEXA Nr. 1A
la norme

Denumirea instituþiei/societãþii
................................................
DOCUMENTAR SINTETIC

1. Obiectul activitãþii: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .
2. În ce regim funcþioneazã:
2. fãrã asociaþi .............................. cu asociaþi .............................. nr. asociaþilor ..................... .
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele titularului,
inclusiv ale asociaþilor

Studiile

Locul de muncã, funcþia,
în cazul persoanelor
angajate în alte unitãþi

Observaþii

3. Numãrul salariaþilor ......, din care angajaþi ºi ai altor unitãþi de stat sau private ................... .
4. Dacã titularul este specialist în domeniu ................................................................................. .
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Studiile ....................................................................................................................................... .
Dacã mai desfãºoarã alte activitãþi profesionale în unitãþi de stat (denumirea unitãþii/
unitãþilor) .................................................................................................................................... .
Funcþia/funcþiile........................................................................................................................... .
Sau activitate în regim privat (denumirea unitãþii/unitãþilor) ....................................................,
calitatea ................................................, dacã este pensionar ............................................... .
5. Persoana/persoanele care va/vor rãspunde de activitatea unitãþii sub aspectul probitãþii
profesionale (titularul este obligat sã comunice Ministerului Culturii ºi Cultelor schimbãrile
persoanelor cu responsabilitãþi în asigurarea probitãþii profesionale a activitãþii unitãþii):
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

6.
6.
6.
7.
6.
6.
6.
6.
6.
8.

Calitatea
rãspunderii

Studiile

Locul de muncã ºi funcþia,
în cazul cã este salariat

Dacã a luat cunoºtinþã de legislaþia care reglementeazã funcþionarea unitãþilor
private ....................., inclusiv de reglementãrile legale cu referinþã directã la domeniul de
activitate al unitãþii ................................................................................................................. .
Date privind sediul în care funcþioneazã:
a) este proprietatea titularului (asociaþilor) ............................................................................
b) este proprietate de stat ......................................................................................................
c) este închiriat de la o persoanã particularã ......................................................................
d) adresa: localitatea ............................., codul poºtal ...................., str. ..........................
d) nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeþul ........., telefon ........, fax .......... .
Numãrul autorizaþiei de funcþionare ............................ data eliberãrii ....................... .

Data completãrii ......................................

Semnãtura titularului
ANEXA Nr. 2
la norme

DECLARAÞIE

pe propria rãspundere privind respectarea legislaþiei de protejare
a patrimoniului cultural naþional mobil
Subsemnatul............................................................, în calitate de proprietar (administrator,
director) al .................................................................................................................................................,
(denumirea persoanei juridice)

cunoscând cã falsul în declaraþii este pedepsit de legea penalã, declar pe propria rãspundere cã activitatea de conservare-restaurare a bunurilor culturale mobile din punctul de lucru
situat în .......................................................................................................................................................
(adresa persoanei juridice)

se va desfãºura în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naþional mobil, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a normelor de conservare ºi restaurare a bunurilor culturale mobile ºi a altor reglementãri în vigoare, specifice activitãþii
desfãºurate.
În susþinerea celor de mai sus declarãm cã:
1. Numãrul de persoane care desfãºoarã activitãþi în laborator este de ................................. .
2. Laboratorul are urmãtoarea structurã funcþionalã (se enumerã destinaþia spaþiilor/încãperilor,
menþionându-se suprafaþa acestora; pentru spaþiile mai mari de 100 m2 se anexeazã un
plan la scara 1/1.000 semnat de declarant):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .
3. Posed urmãtoarele dotãri ºi echipamente specifice (se poate anexa o listã cu dotãrile ºi
echipamentele specifice, semnatã de declarant):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .
4. Laboratorul este prevãzut cu sistem de alarmã ºi are contract de prestãri de servicii cu o
societate de pazã ºi securitate/este asigurat permanent cu personal de pazã.
5. Laboratorul are mijloace de realizare a siguranþei bunurilor de valoare foarte mare
(încãpere securizatã, casã de bani etc.).
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6. Laboratorul este asigurat împotriva furturilor, incendiilor, calamitãþilor de orice fel, la
o societate de asigurãri autorizatã ............................................................................................
.................................................................................................................................................. .
(denumirea societãþii de asigurare)

7. Directorul (administratorul, conducãtorul) ºi angajaþii laboratorului nu au cazier.
8. Specialiºtii în domeniile pentru care s-a solicitat autorizaþia laboratorului deþin documente
care le atestã calificarea.
Data ..............................
Semnãtura persoanei autorizate ºi ºtampila
ANEXA Nr. 3
la norme
ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
AUTORIZAÞIE DE FUNCÞIONARE

Nr. ...........
Data ........................
Laboratorul ..............................................................................................................................................,
situat în localitatea ..........................................., str. .................................................... nr. ....., bl. .....,
sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., judeþul ..............., cod .........., telefon/fax ..................,
aparþinând de ........................................................................................................................................,
(denumirea societãþii)

cod unic de înregistrare ..............................................................., are condiþii materiale ºi capacitate
profesionalã de a desfãºura activitãþi de conservare-restaurare în urmãtoarele domenii:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Prezenta autorizaþie a fost eliberatã conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naþional mobil, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a documentaþiei
înregistrate la Ministerul Culturii ºi Cultelor cu nr. .............. .
Ministerul Culturii ºi Cultelor
Comisia Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor
Preºedinte,
..................

Titularul autorizaþiei,
................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al judeþului Cãlãraºi ºi în administrarea
Consiliului Judeþean Cãlãraºi
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil compus din
clãdire ºi terenul aferent, situat în municipiul Cãlãraºi,
judeþul Cãlãraºi, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului

Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al judeþului
Cãlãraºi ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 221.

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Administraþiei
ºi Internelor în domeniul public al judeþului Cãlãraºi ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi
Locul unde este
situat imobilul care se transmite

Municipiul Cãlãraºi,
str. Varianta Nord nr. 2,
judeþul Cãlãraºi

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Statul român,
Municipiul Cãlãraºi, Suprafaþa construitã = 638 m2
Ministerul Administraþiei Consiliul Judeþean Suprafaþa desfãºuratã = 3.557 m2
ºi Internelor
Cãlãraºi
Suprafaþa terenului aferent =
3.512 m2

Numãrul atribuit
de MFP conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 15/2004

121.170

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului
Administraþiei ºi Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român ºi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judeþul Bihor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) ºi al. art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea imobilului situat în
judeþul Bihor, comuna Sânnicolau Român, având datele de
identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul
public al comunei Sânnicolau Român ºi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judeþul Bihor.

(2) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Sânnicolau Român, dreptul de administrare a imobilului se exercitã de cãtre
persoanele delegate cu atribuþii de primar ºi viceprimar.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 alin. (1) se va face pe bazã de protocol încheiat
între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 222.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Administraþiei
ºi Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român ºi în administrarea Consiliului Local
al Comunei Sânnicolau Român, judeþul Bihor
Adresa

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Comuna
Sânnicolau Român
nr. 2, judeþul Bihor

Ministerul Administraþiei
ºi Internelor Ñ
U.M. 02928

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

Comuna
Sânnicolau Român

Poziþia din inventarul
bunurilor aparþinând
domeniului public
al statului

Nr. M.F.P. 107.561

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafaþa construitã =
411 m2
Suprafaþa desfãºuratã =
614 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeþului Cluj
ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cluj a complexului sportiv ”Stadionul Municipal
ÇIon MoinaÈÒ din Cluj-Napoca
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul public al judeþului Cluj ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cluj a complexului sportiv
”Stadionul Municipal ÇIon MoinaÈÒ din Cluj-Napoca, având
datele de identificare prevãzute în anexa care face parte

integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea bunului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 223.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a complexului sportiv ”Stadionul Municipal ÇIon MoinaÈÒ din Cluj-Napoca, care se transmite
din proprietatea statului român în proprietatea judeþului Cluj
Locul unde este
situat obiectivul
1

Persoana juridicã
de la care se
transmite obiectivul
2

1. Municipiul
Statul român
Cluj-Napoca,
Str. Parcului nr. 1,
CF 106.922
Nr. topo. 10.899
2. Municipiul
Cluj-Napoca,
Str. Parcului nr. 1,
CF 106.922
Nr. topo 10.902/1

Persoana juridicã
la care se transmite
obiectivul

Caracteristicile tehnice ale obiectivului

Codul ºi numãrul
de identificare

4

5

3

Judeþul Cluj

1.
Ñ
Ñ
Ñ

Imobil în suprafaþã de 17.355
teren de fotbal cu zgurã;
teren de baschet bituminizat;
arenã sportivã

m2:

2. Imobil în suprafaþã de 34.748 m2:
Ñ arenã sportivã;
Ñ teren de fotbal gazonat;
Ñ pistã de atletism cu opt culoare ºi ºase
Ñ sectoare de sãrituri ºi aruncãri;
Ñ teren cu zgurã pentru aruncãri cu
Ñ greutatea;
Ñ pistã cauciucatã;
Ñ tabelã electronicã din stâlpi de beton
Ñ armat pentru afiºarea scorului, acoperiº
Ñ terasã;
Ñ tribunã cu capacitatea de 27.000 de locuri,
Ñ cu structurã-cadru din beton armat, cu
Ñ trei corpuri:
I. Tribuna I:
I. PARTER:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

vestiar (4 încãperi) S = 34,02 m2;
salã cazan (dezafectat); magazie
S = 42,75 m2;
magazie pentru femei de serviciu ºi
grup sanitar S = 14,91 m2
grup sanitar bãrbaþi (dezafectat) S = 11,00 m2;
magazie (fost grup sanitar) S = 25,92 m2;
salã de haltere S = 182,66 m2,
compusã din salã de antrenament, birou,
hol, vestiar, douã încãperi de recuperare,
duº ºi WC;
salã de cazare pentru sportive, un duº,
grup sanitar;

Cod clasificare
8.29.13
Nr. MF
101.524
Cod clasificare
8.29.13
Nr. MF
101.524
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1

2

3

4

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

5

salã cazan ºi boiler dezafectate;
magazie S = 3,90 m2
salã de mese, bucãtãrie, magazie ºi
grup sanitar S = 65,29 m2;
salã de box (birou, salã de antrenamente,
duºuri, grup sanitar ºi hol) S = 176,59 m2;
depozit de ciclism (douã încãperi)
S = 19,63 m2;
douã grupuri sanitare dezafectate
S = 39,33 m2;
dormitor S = 35,27 m2 (dormitor, bucãtãrie,
WC ºi duº);
salã de antrenamente S = 81,90 m2
(douã încãperi);
magazie S = 5,84 m2;
tabelã electronicã din stâlpi de beton
armat pentru afiºarea scorului
(nefuncþionalã);
8 cabine din cãrãmidã pentru vânzarea
biletelor, acoperiº terasã.

ETAJ:

Ñ Salã de protocol S = 91,60 m2 compusã
Ñ din: douã sãli, hol, bucãtãrie, douã
Ñ grupuri sanitare, debara;
Ñ douã sãli pentru transmisiuni radio.
II. Tribuna a II-a:
Ñ coridor ºi acces la vestiare ºi doi hidranþi:
Ñ S = 238 m2;
Ñ birou administrativ S = 18,38 m2;
Ñ vestiar oaspeþi S = 94,76 m2;
Ñ magazie S = 3,36 m2;
Ñ vestiar pentru tineret S = 53,93 m2;
Ñ centralã termicã (funcþionalã)
Ñ S = 20,67 m2;
Ñ vestiar pentru arbitri S = 44,30 m2;
Ñ grup sanitar S = 1,74 m2;
Ñ magazie S = 6,25 m2;
Ñ vestiar pentru seniori ºi arbitri;
Ñ spãlãtor-uscãtor (3 încãperi)
Ñ S = 66,63 m2;
Ñ vestiar ºcoalã sportivã S = 22,40 m2;
Ñ magazie pentru tractor S = 21,20 m2;
Ñ garaje (magazie) S = 99,82 m2;
Ñ garaje S = 45,80 m2;
Ñ grup sanitar pentru femei S = 20,80 m2;
Ñ grup sanitar pentru bãrbaþi S = 28,60 m2;
Ñ grup sanitar dezafectat (femei ºi bãrbaþi);
Ñ magazie Ñ atelier mecanic.
III. Peluzã: 6 magazii metalice cu dimensiuni
III. Peluzã: de 5,7 X 2,6 m
3. Imobil în suprafaþã de 8.742 m2:
Ñ 6 terenuri de tenis cu zgurã
Ñ tribunã S = 39,40 m2
Ñ (gradene din beton ºi scânduri)

Cod clasificare
8.29.13
Nr. MF
101.539
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