
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " în subordinea 

Ministerului Tineretului şi Sportului,  pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al 

statului  în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și 

Sportului prin Complexul Sportiv Național”Arcul de Triumf” și  completarea Anexei nr. 

30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor din 

domeniul public al statului 

 

 În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 80 alin. (10) din Legea 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 și  

art. 863 lit.e) din Legea 287/2009 privind Codul Civil  republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  și al art. 296  alin. (1)  și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere art. 2 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioar și ale  art. 2^1 

şi art. 2^2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

  

 ART.1  Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Tineretului și Sportului a unui imobil situat în București, B-dul Mărăști nr. 18-20, 

sector 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 și se declară bun de interes public 

național. 

 

ART.2  Se aprobă înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf ", instituţie publică 

cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul 

București, b-dul Mărăști nr. 18-20, sector 1. 

 

ART. 3 (1) Obiectul de activitate al Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " îl constituie 

administrarea bazei materiale proprietatea publică a statului, destinată cu prioritate pregătirii 

loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi 

international. 
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(2)  În perioadele în care nu sunt organizate activități de natura celor menționate la alin. 

(1), precum și în cazul neocupării integrale a spațiilor existente, Complexul Sportiv Național 

”Arcul de Triumf” poate presta servicii de cazare și alimentație publică și altor persoane fizice și 

juridice la prețuri și tarife stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului, cu respectarea 

reglementărilor legale în vigoare. 

     

ART. 4  Finanţarea cheltuielilor Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " se asigură din 

venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat, acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate 

din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare 

a personalului din aceste unităţi, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

ART. 5 Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale 

Complexului Sportiv Național "Arcul de Triumf" se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și 

sportului. 

 

ART. 6 Complexul Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " funcționează cu un număr de 20 posturi 

personal contractual și este condus de un director numit în condițiile legii. 

     

ART. 7 Salarizarea personalului Complexului Sportiv Naţional "Arcul de Triumf " se face având 

în vedere modul de organizare, subordonare şi finanţare, în conformitate cu reglementările legale 

în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

ART.8 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, bunurile prevăzute în anexa nr. 2  la 

prezenta hotărâre aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului trec în administrarea 

Ministerului Tineretului și Sportului  prin Complexul Sportiv Național ”Arcul de Tiumf”.  

  (2) Bunurile prevăzute al alin.(1) se transmit în termen de 30 de zile, prin protocol de 

predare-preluare, încheiat pe bază de bilanț contabil, cu activul și pasivul existente la data predării. 

Odată cu  transmiterea bunurilor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea 

acestora. 

ART. 9 Alin. 2 al art.17 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea Ministerului 

Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

“(2) Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate ministerului este de 3.187.”  

 

ART. 10 Punctul IV ”Complexuri sportive naționale” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

11/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului cu modificările 

și completările ulterioare, se completează cu o nouă poziție, având următorul cuprins: 

11. ” Complexul Sportiv Național ”Arcul de Triumf” 

ART. 11. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ valorice şi, împreună cu Ministerul 



Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 12 . Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

PRIM-MINISTRU, 

FLORIN VASILE CÎȚU 


