
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 ex. / I.M. / 06.10.2017  

 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 413/2017 

privind aprobarea realizării procedurilor legale pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia 

Mare a 3 clădiri P+2E și a clădirii din vecinătate, fostă Cantină, plus terenul aferent acestora, 

situate pe strada Electrolizei  nr. 15 

 

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

VINERI 29 SEPTEMBRIE 2017   

 

Examinând: 

 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.  

557 /2017; 

 Raportul de specialitate nr.1757/2017 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune 

aprobarea realizării procedurilor legale pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a 

3 clădiri P+2E și a clădirii din vecinătate , fostă Cantină, plus terenul aferent acestora ,situate 

pe strada Electrolizei  nr. 15; 

 Adresa Serviciului Public Asistență Socială nr. 13110/13.06.2017, prin care ne solicită a efectua 

demersurile necesare pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a 3 clădiri P+2E și 

a clădirii din vecinătate , fostă Cantină, plus terenul aferent acestora situate pe strada 

Electrolizei  nr. 15.  

 

Având în vedere : 

 Art. 10, art. 36 alin. 2 lit. b şi c şi art. 121, art.123, a lin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată ,cu completările şi modificările ulterioare ; 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

 Amendamentul comisiilor 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 aprobă efectuarea demersurilor şi întocmirea documentelor necesare preluării în patrimoniul 

Municipiului Baia Mare, a 3 clădiri P+2E și a clădirii din vecinătate , fostă Cantină, plus terenul 

aferent acestora ,situate pe strada Electrolizei  nr. 15. 

 

Art.2 (1)Se împuterniceşte comisia stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2016 privind 

reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în 

favoarea Municipiului Baia Mare, cu efectuarea demersurilor şi negocierea condițiilor  preluării în 

patrimoniul Municipiului Baia Mare, a 3 clădiri P+2E și a clădirii din vecinătate , fostă Cantină, 

plus terenul aferent acestora, situate pe strada Electrolizei  nr. 15.  

 (2) Comisia va solicita un studiu din care să rezulte costurile decontaminării pe suprafaţa vizată.  
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    (3) Se mandatează comisia să solicite sprijin instituţional tuturor instituţiilor şi autorităţilor cu 

abilităţi de control şi verificare în vederea identificării stării de fapt şi de drept aferentă imobilelor 

ce constituie obiectul material al prezentei proceduri. 

Art.3 Documentele întocmite conform prezentei vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului 

Baia Mare, conform legii. 

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Administrare 

Patrimoniu, Direcţia Economică şi Arhitectul Şef. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Administrare Patrimoniu;  

 Direcția Economică; 

 Serviciul Public Asistență Socială; 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Maramureş - Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu; 

 Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

 

      Creț Florin Nicolae                                                                               Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 20 

Pentru 20 

Impotrivă - 

Abţineri - 


