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PROIECT DE LEGE

privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privata a statului, aflate in 

administrarea Ministerului Tineretului §i Sportului, in administrarea Federa^iei Romane de 
Rugby

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Se aproba transmiterea unor bunuri imobile, in suprafa^a totala de 37.626 

mp, din proprietatea privata a statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului §i 
Sportului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din 
prezentul proiect de lege, in administrarea Federa^iei Romane de Rugby.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor imobile transmise potrivit prevederilor art.l se 
face pe baza de protocol incheiat intre par^ile interesate, in termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi.



ANEXA

DATELE DEIDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate privata a statului, care se 

transmit din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului 

in administrarea Federatiei Romane de Rugby
Denumirea

bunului
Nr. Locul unde 

este situat 
bunul 
imobil

Persoana 
juridica care 

are in
administrare

bunul
imobil

Persoana juridica 
careia i se acorda 

dreptul de folosinta 
gratuita asupra 
bunului imobil

Caracteristicile tehnice 
ale bunului imobilcrt.

Imobil Municipiul 
Bucure§ti, 
bd. MSra^ti 
nr. 18-20, 
sectorul 1

1 Ministerul 
Tineretului §i 

Sportului 
C.U.I. 

26604620

Federatia Romana de 
Rugby C.U.I. 

4204062

Suprafaja totala a 
terenului = 37.626,00 mp 
Suprafafa construita = 
26.261,02 mp, din care:
1. vestiare = 444,31 mp
2. grupuri sanitare = 
31,01 mp
3. poarta = 53,70 mp
4. post trafo = 2,69 mp
5. teren principal de 
rugby = 9.811,98 mp
6. teren de antrenament 
§i jocuri = 15.917,33 mp 
conform HG nr. 97/2002, 
modificata si completata 
prin HG nr. 566/2003 §i 
HG nr. 2172/2004 
privind darea in folosinta 
gratuita a unor bunuri 
imobile, proprietate 
publica a statului, aflate 
in administrarea 
Ministerului Tineretului 
§i Sportului, unor 
federatii sportive 
nationale §i Comitetului 
Olimpic Roman §i pentru 
transmiterea din 
domeniul public in 
domeniul privat al 
statului a unor bunuri 
imobile aflate in 
administrarea Agen|iei 
Nationale pentru Sport §i 
in folosinja gratuita a 
unor structuri sportive 
C.F. nr. 210721


