
  
 

  

 

 

Nr. __________/2022 
 
Către,  
MINISTRUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI  
D-UL CAROL–EDUARD NOVÁK  
 

În vederea dezvoltării infrastructurii necesare activităţilor de tineret în Județul Harghita în 
conformitate cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare generală a județului Harghita și pentru 
stimularea dezvoltării turismului în zonă, Consiliul Județean Harghita solicită aprobarea 
transmiterii imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna 
Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Harghita. 
 

În conformitate cu prevederile art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Județean Harghita a aprobat Hotărârea nr. 102/2021 privind aprobarea solicitării 
transmiterii  imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna 
Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Harghita. 
 

Trecerea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita va avea un impact social pozitiv privind dezvoltarea şi 
susţinerea activităţilor sportive şi de tineret la nivel local a turismului activ, ect. 
 

Prin prezenta vă adresăm rugămintea ca similar Hotărârii Guvernului nr. 1404 /2022 privind 
actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în 
anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului 
Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și trecerea acestuia în domeniul 
public al județului Dâmbovița, publicată în Monitorul Oficial nr. 1112/17 noiembrie 2022 să 
transmiteți imobilul „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna 
Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Harghita.  
 

Miercurea-Ciuc, 28 decembrie 2022 
 

 Birta Antal  Máthé Árpád Bardocz Mária   
 director general consilier  consilier  
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