ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă tip 2
(nevăzători)” la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25419/2019 la Proiectul de hotărâre
privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă tip 2 (nevăzători)” la
imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31, propus de Preşedintele
Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Raportele compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 25419/2019
şi de avizele emise de Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 6;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. c), ale art. 286 și ale art. 289 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
➢ art. 858 - 870, ale art. 874 alin. (1), ale art. 879, ale art. 881, ale art. 884 și ale art.
885 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢ Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare;
➢ Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
➢ Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții ”C.N.I” - S.A. ., cu modificările și completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de
importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a
candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul
Turneului final, cu moficările și completările ulterioare;
➢ Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art.
136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
hotărăşte:
Art. 1. (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă
tip 2 (nevăzători)” la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.
(2) Se aprobă finanțarea racordurilor la utilități din bugetul Județului Cluj.

Art. 2. (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii S.A., pe bază de protocol, a
terenului aflat în proprietatea publică a Județului Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților nr. 31, Judeţul Cluj, în suprafaţă de 1.144 mp, identificat în Cartea
funciară nr. 250761 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 250761, liber de orice sarcini, în vederea
şi pe perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii S.A. a obiectivului de
investiţii „Construire baza sportiva tip 2 (nevăzători)”.
(2) Se aprobă încheierea Protocolului de predare a amplasamentului între Județul
Cluj și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională
de Investiţii S.A., conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001, cu modificările
și completările ulterioare.
(3) Se aprobă încheierea Protocolului de preluare a aplasamentului, după recepție
la terminarea lucrărilor, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
prin Compania Naţională de Investiţii S.A., și Județul Cluj, conform prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Amplasamentul terenului precizat la art. 2 este viabilizat, conform
documentelor urbanistice și cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 4. Județul Cluj se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului pentru realizarea investiție
precizate la art. 1.
Art. 5. Județul Cluj se obligă ca, după preluarea amplasamentului şi a obiectivului de
investiții realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim
15 ani.
Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse
Umane; Direcția Juridică; Direcția de Dezvoltare și Investiții și Direcția de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în
termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției
Juridice; Direcției de Dezvoltare și Investiții; Direcției de Administrare a Domeniului Public
și Privat al Județului Cluj; Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, precum
și Prefectului Județului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

p. PREŞEDINTE,
Alin Tişe
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Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30
voturi “pentru”. Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 30.

