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HOTĂRÂREA NR. 45/2017 

privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă de serviciu din fondul 

de locuințe al Municipiului Baia Mare în vederea închirierii în anul 2017  

 

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

MARȚI 28 FEBRUARIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, prin viceprimar desemnat, 

înregistrat cu nr. 101/2017; 

• Raportul de specialitate  nr. 635/2017,promovat de Direcţia Administrare Patrimoniu–Compartimentul 

Administrare Imobiliară, prin care se propune aprobarea Listei cu solicitanții  îndreptățiți să 

primească o locuinţă de serviciu în vederea închirierii în anul 2017;  

• Borderoul comisiei de locuinte din ședinta din data de 16.02.2017 unde a fost aprobată această listă.  

 

Având în vedere: 

• Legea nr.114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind locuinţele; 

• H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2015, privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi 

închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele 

reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare;  

• Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  

• Art.36, alin. 2, lit.c, alin. 5, lit.b și art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicatǎ, cu modificǎrile 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,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobǎ Lista cuprinzând solicitanții îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuință de serviciu în 

anul 2017, din fondul de locuințe al Municipiului Baia Mare în vederea închirierii în ordinea de 

prioritate stabilită potrivit criteriilor prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.433/2015, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotǎrâre. 

 

Art.2 Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Compartimentului Administrare Imobiliară  din 

str. V.Lucaciu nr. 2 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art.3 Contestaţiile cu privire la anexele aprobate prin prezenta hotărâre pot fi formulate în termen de 30 de 

zile de la aducerea la cunoștință publică. 
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Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri se încredințează Direcţia Administrare 

Patrimoniu din cadrul Primăriei Baia Mare. 

   Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat; 

• Directia Administrare Patrimoniu;  

• Direcția Resurse Umane din cadrul Primăriei;  

• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

      Mureşan Dorel                                                                                     Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


