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HOTĂRÂREA NR. 38/2017 

privind stabilirea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a 

locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare  

 

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

MARȚI 28 FEBRUARIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, prin viceprimar 

desemnat, înregistrat cu nr.90/2017; 

• Raportul de specialitate  nr. 636/2017 promovat de  Direcţia Administrare Patrimoniu – 

Compartimentul Administrare Imobiliara, prin care se propune stabilirea componenţei comisiei 

de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, a locuinţelor 

sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea 

Consiliului Local  al Municipiului Baia Mare motivat de faptul că urmare alegerilor 

parlamentare din 11 decembrie 2016, au intervenit modificări în structura deliberativă a 

Municipiului Baia Mare. 

 

Având în vedere : 

• Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicata cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 care aprobă Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

• Hotărârea Consiliului Local nr.465/2016 privind reorganizarea Comisiei de repartizare a 

locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţiilor 

cu altă destinaţie dacât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului Local al 

Municipilului Baia Mare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2017 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de 

consilier local al domnului Talpoş Ioan Iustin; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind validarea mandatului  de consilier local al 

doamnei Călăuz Doris - Gianina, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al 

Municipiului Baia Mare din partea Partidului Mişcarea Populară;  

• Art.10, art.36, alin.2, lit.(c ) şi (d) alin.6, lit.(a), pct.17 din  Legea  nr.215/2001 a  administrației  

publice  locale, republicatǎ,  cu modificările şi completările  ulterioare; 

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

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de 

stat, a locuinţelor de serviciu, a locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, după cum urmează:  

 

1. Vida Noemi   - viceprimar  - preşedinte 

2. Lupşa Ştefan  - consilier local - membru 

3. Pop Mariana  - consilier local - membru 

4. Călăuz Doris  - consilier local - membru 

5. Mureşan Ileana  - consilier local - membru 

6. Smical Ana  - consilier local - membru 

7. Bizău Simion  - consilier local - membru 

8. Gavra Bogdănel - dir.gen.S.P.A.S - membru 

9. Vaum Samir Iosif - consilier juridic Direcţia Administrare Patrimoniu - membru 

10.Perian Gheorghe - director Poliţia Locală - membru 

11.Gligan Vasile-Cameliu- dir. ex. Direcţia Administrare Patrimoniu - membru 

12.Pop Cristina Eugenia - secretar tehnic locuinţe sociale - fără drept de vot - S.P.A.S. 

13.Fotonea Gheorghe - secretar tehnic spaţii cu altă destinaţie - fără drept de vot - Compartiment 

Administrare Imobiliară  

14.Dredean Erika - secretar tehnic locuinţe din fondul locativ de stat - fără drept de vot - Compartiment 

Administrare Imobiliară  

 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 

Consiliului Local nr.465/2016. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare – prin viceprimar desemnat; 

• Serviciul Public Asistenţă Socială;  

• Direcția Administrare Patrimoniu; 

• Membrii comisiei;  

• Compartimentul Elaborare Documente, Arhiva.  

 

  

 

      Mureşan Dorel                                                                                     Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


