
   
 

INTERPELARE 

Către: Domnul Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul interpelării: Reabilitare Teren Atletism – CSN 

 

Domnule Ministru, 

 

Orașul Baia Mare are o tradiție îndelungată în sportul de performanță, atât pe plan național cât și 

internațional. Echipele băimărene și sportivi de performanță crescuți și pregătiți în Baia Mare au 

reprezentat cu succes România în numeroase competiții pe tot mapamondul. 

În anul 2018 s-a înființat, în Municipiul Baia Mare, Complexul Sportiv Național ,,Lascăr Pană”. 

Această instituție a preluat în administrare Sala Polivalentă, Bazinele de Înot, Terenul de Rugby, Centrul 

Medical de Refacere Sportivă și Baza de Atletism.  

Desigur, investițiile au întârziat să apară și proiectul a rămas la stadiul de organigramă și 

birocrație, dar lucrurile nu pot stagna la infinit. Este o nevoie urgentă de finanțare a infrastructurii 

sportive din Baia Mare, mai ales că promisiuni se fac cu fiecare ocazie. 

Baza de Atletism este un obiectiv extrem de important pentru întreg complexul sportiv, atât din 

punct de vedere al competițiilor sportive ce ar urma să aibă loc, cât și pentru sportivii de performanță care 

au nevoie de o pistă de alergare reabilitată pentru antrenamente. 

Astfel, vă rugăm să ne oferiți mai multe informații despre stadiul în care se află proiectul de 

,,Construire si dotare Stadion de atletism în Baia Mare”, aprobarea listei obiectivelor de investiții a 

Companiei Naționale de Investiții și obținerea surselor de finanțare. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema 

prezentată. 
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1. Când estimați că este posibilă demararea proiectului ,,Construire si dotare Stadion de 

atletism în Baia Mare”? 

2. Care sunt etapele parcurse până în acest moment de CSN din Baia Mare? 

3. Care este valoarea estimată, actualizată, în cazul Stadionului de Atletism din cadrul 

Complexului Sportiv Național  ,,Lascăr Pană” din Baia Mare? 

4. Care este termenul de finalizare a investiției? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




