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RAPORT  

Privind fundamentarea elaborarii proiectului de hotărare, având ca obiect stabilirea redevenţelor 

datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la par terul 

blocurilor de locuinţe, balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip 

 

Din documentaţia prezentată rezultă că mai multor agenţi economici li s-a aprobat prin Hotărâri 

ale Consiliului Local menţinerea extinderii sau parte din extindere realizată fără Autorizaţie de 

Construire, sau cu depăşirea suprafeţei concesionate la parterul blocurilor de locuinţe 

transformate în spaţii cu altă destinaţie şi concesionarea terenului ocupat de acestea. 

Concesionarii aflaţi în această situaţie au fost obligaţi,  ca pedeapsă, să achite de 5 ori  redevenţa 

stabilită prin HCL 315/2008, actualizată cu inflaţia. 

Sumele stabilite sunt foarte mari, fapt ce a determinat să existe nenumărate solicitări, de la cei în 

cauză, ca după o perioadă să se revină cu redevenţa la preţul stabilit de concedent pentru 

terenurile concesionate, avându-se în vedere că uneori depăşirea suprafeţelor concesionate s-a 

datorat unei erori de amplasare şi construire. 

 

Având în vedere faptul că: 

- Agenţii economici cărora li s-au aprobat menţinerea construcţiilor şi concesionarea terenului 

ocupat de acestea, au obţinut Autorizaţie de Construire pentru intrarea în legalitate,  dar redevenţa 

a rămas cea majorată de 5 ori; 

- Redevenţele stabilite pentru terenurile ocupate de extinderi sau parte din extinderi care au fost 

puse în legalitate sunt exagerat de mari;  

- Pentru balcoanele care se pun în legalitate, prin HCL 362/2013, s-a aprobat diminuarea, după 1 

an, a redevenţei la nivelul sumelor stabilite prin HCL 315/2008,  indexate cu indicele inflaţiei.  

 

În temeiul prevederilor: 

Art. 36 alin.2 lit.c,alin.5 lit.b şi art.115 al.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Redevenţele propuse sunt cele aprobate prin HCL 315/2008,  actualizate cu inflaţia, dar puţin 

majorate. Acestea sunt practicate la toate contractele de acest tip care se încheie.  Analizând 

actele din dosar se desprinde concluzia că după o perioadă de pedeapsă de 5 ani pentru extinderi 

şi 1 an pentru balcoane, cu plata unei redevenţe mult majorate, redevenţa ce urmează să fie 

plătită în continuare să fie cea propusă prin prezentul Proiect de Hotărâre ,indexată cu indicele 

inflaţiei . 
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