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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 425/2017 

privind respingerea plângerii prealabile formulate de  numiţii Ciprian Dragoş şi Rusu Adrian Petru 

înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 32046/2017  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

VINERI 20 OCTOMBRIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 571/2017; 

• Raportul de specialitate nr. 19331/2017 al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, privind 

respingerea plângerii prealabile a numiţilor Ciprian Dragoş şi Rusu Adrian Petru înregistrată la 

Municipiul Baia Mare cu nr. 32046/2017; 

•  Plângerea prealabilă formulată de numiţii Ciprian Dragoş şi Rusu Adrian Petru înregistrată la Municip iul 

Baia Mare cu nr. 32046/2017; 

• Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 32702/19.09.2017, ca urmare a efectuării controlului 

de legalitate în conformitate cu prevederile art. 19 lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului. 

 

Având în vedere: 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2017 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Baia Mare pe anul 2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 390/2017 privind transmiterea către Agenția Națională pentru Locuințe, 

în folosinţă gratuită, a terenului pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

specialiștilor din sănătate și învățământ, în suprafaţă de 1.872 mp, pe toată durata executării 

construcţiei ’’Bloc de locuinţe P + 4E cu 19 apartamente’’, str. Grănicerilor f.n., Baia Mare ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 391/2017 privind ’’Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea 

construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Mun icipiului Baia Mare"; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2017 privind ’’Schimbarea destinaţiei apartamentelor şi a spaţiilor cu 

altă destinaţie situate în clădirile-bloc de locuinţe colective, extinderea acestora şi 

concesionarea/închirierea terenului aferent, precum şi stabilirea regimului juridic a terenurilor cuprinse 

între clădirile-bloc de locuinţe şi circulaţiile pietonale’’; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2017 

privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Festivalul 

Castanelor" 2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2017 privind aprobarea chiriei lunare pentru închirierea imobilului 

compus din clădire şi terenul aferent, cu denumirea "Grup de exploatare", situat în Baia Mare, strada 8 

Martie, nr. 2, aparţinând S.C. URBIS S.A.; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 395/2017 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Troanches 

Remus prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2017, privind închirierea terenului 

în suprafață de 178 mp, situat pe str.Tineretului, nr. 15, pentru loc de joacă pentru copiii de la grădiniţa 

„În Țara Minunilor”; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 396/2017pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 

388/2017 privind transmiterea din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al 

Statului a imobilului Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” cu terenul aferent și a imobilului Stadion de atletism 

cu terenul aferent; 
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• Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 336/2017 privind 

aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXIV - a ediții a 

„Expo - Flora Maramureș”, în perioada 21 – 24 septembrie 2017, în cadrul evenimentului cultural 

„Festivalul Castanelor”2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 398/2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2017 privind 

taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru  “Festivalul Castanelor” 2017 în perioada 21-24 

septembrie 2017; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 399/2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare nr. 337/2017 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru atribuirea prin licitaţie publică cu 

strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, cu ocazia 

“FESTIVALULUI CASTANELOR” 2017 în perioada 21-24 septembrie 2017; 

• Art. 36 alin. 9, din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publ ice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de numiţii Ciprian Dragoş şi Rusu Adrian Petru şi 

înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 32046/2017, motivat de faptul că şedinţele consiliului local 

din data de 12 septembrie 2017 au fost convocate în conformitate cu prevederile legale iar cvorumul 

pentru adoptarea hotărârilor a fost respectat. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Administrare Patrimoniu;  

 Dl.Ciprian Dragoş; 

 Dl.Rusu Adrian Petru; 

 Serviciul Administraţie Publică Locală.  

 

 

      Călăuz Doris Gianina                                                                           Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 18 

Pentru 15 

Impotrivă - 

Abţineri 3 


