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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.384/2017 

privind însuşirea propunerii de completare şi modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001,  

modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2001 

 

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

JOI 31 AUGUST 2017   

 

Examinând: 

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

504/2017; 

 Raportul de specialitate nr.1583/2017, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune 

însuşirea propunerii de completare şi modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv modificarea poziţiilor nr. 99, nr. 135, nr. 

143, nr. 147, nr. 159, nr. 165, nr. 171, nr. 175, nr. 176, nr.177, nr. 238 din Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, privind  imobilele Club Phoenix, Grădinița cu 

Program Prelungit „Mihai Eminescu”, Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”, Colegiul 

Economic „Nicolae Titulescu”, Liceul de Arte, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Şcoala 

Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Şcoala Gimnazială „George Coșbuc”, Şcoala Gimnazială „Ion 

Luca Caragiale”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bază sportivă şi completarea 

acestuia cu poziţiile nr. 99¹, nr. 135¹, nr. 143¹, nr.147¹, nr. 159¹, nr. 165¹, nr. 171¹, nr. 175¹, 

nr.176¹, nr.177¹, nr. 286, nr. 287, nr. 288, nr. 289, nr. 290, nr. 291, nr. 292, nr. 293, nr. 294 și 

nr. 295. 

 

Având în vedere: 

 Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

356/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului României 934/2002, Anexa nr. 2: 

 la poziţia nr. 99 în listă, la elemente de identificare este notat ” str. Tineretului, nr. 2”, fără 

a fi notate construcțiile înscrise în cartea funciară ; 

 la poziţia nr. 135 în listă, la denumirea bunului Grădinița cu  Program Prelungit ” Mihai 

Eminescu” este denumit Grădinița nr. 11 și la elemente de identificare este notat ” str. 

Crișan, nr. 15”; 

 la poziţia nr.143 în listă, la denumirea bunului Grădinița cu  Program Prelungit ”Micul 

Prinț” este denumit “ Grădinița nr. 29 ”; 

 la poziţia nr.147 în listă, la denumirea bunului Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” este 

denumit Grupul Școlar Economic; 

 la poziţia nr.159  în listă, la elemente de identificare este notat ” str. P. Șandor, nr. 2” ; 

 la poziţia nr.165  în listă, la denumirea bunului Școala Gimnazială ”Avram Iancu” este 

denumită ”Școala nr.4”; 

 la poziţia nr. 171 în listă, la denumirea bunului  Şcoala Gimnazială ” Simion Bărnuțiu” este 

denumită ” Școala nr. 10 ” şi la elemente de identificare este notat ” str. M. Eminescu, nr. 

80/A”; 

 la poziţia nr. 175 în listă, la denumirea bunului Şcoala Gimnazială ”George Coșbuc” este 

denumită  ” Școala nr. 14”; 
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 la poziţia nr. 176 în listă, la denumirea bunului Şcoala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” 

este denumit ” Școala nr. 15” şi la elemente de identificare este notat „ Al. Neptun,  nr. 5”; 

 la poziţia nr. 177 în listă, la denumirea bunului Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” este 

denumită ”Școala nr. 16”; 

 Coala Funciară nr. 117288 Baia Mare, nr. cadastral 117288, unde imobilul ”Club Phoenix” este 

înscris în domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 107460 Baia Mare, nr. cadastral 107460, unde imobilul Grădinița cu 

Program Prelungit ”Mihai Eminescu” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 118802 Baia Mare, nr. cadastral 118802 , unde imobilul  Grădinița cu 

Program Prelungit ” Micul Prinț” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare ; 

 Coala Funciară nr. 115852 Baia Mare, nr. cadastral 115852, unde imobilul Colegiul Economic 

„Nicolae Titulescu” este înscris în  domen iul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 119335 Baia Mare, nr. cadastral 119335, unde imobilul Liceul de Arte este 

înscris în domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 120551 Baia Mare, nr. cadastral 120551, unde imobilu l Școala Gimnazială 

„Avram Iancu” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare ; 

 Coala Funciară nr. 118411 Baia Mare, nr. cadastral 118411, unde imobilul Şcoala Gimnazială 

„Simion Bărnuțiu” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia  Mare; 

 Coala Funciară nr. 119693 Baia Mare, nr. cadastral 119693, unde imobilul Şcoala Gimnazială 

„George Coșbuc” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare ; 

 Coala Funciară nr. 119275 Baia Mare, nr. cadastral 119275, unde imobilul Şcoala Gimnazială 

„Ion Luca Caragiale” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare ; 

 Coala Funciară nr. 117437 Baia Mare, nr. cadastral 117437, unde imobilul Şcoala Gimnazială 

”Nicolae Bălcescu” este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Ma re; 

 Coala Funciară nr. 116714 Baia Mare, nr. cadastral 116714, unde imobilul Bază sportivă este 

înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 119377 Baia Mare, nr. cadastral 119377, unde imobilul Grădinița cu 

Program Normal nr. 24 este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 120389 Baia Mare, nr. topo 1361/4/1, unde imobilul Bloc de locuințe 

sociale este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 117325 Baia Mare, nr. cadastral 117325, unde imobilul Bloc de locuințe 

sociale este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 120765 Baia Mare, nr. topo 1359/45/1, unde imobilul Bloc de locuințe 

sociale este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 120766 Baia Mare, nr. topo 1359/45/2, unde imobilul Bloc de locuințe 

sociale este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare 

 Coala Funciară nr. 122467 Baia Mare, nr. topo 122467-C1, unde imobilul Centrală termică 

este înscris în domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 122468 Baia Mare, nr. topo 122468-C1, unde imobilul Centrală termică 

este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Coala Funciară nr. 122547 Baia Mare, nr. topo 122547-C1, unde imobilul Centrală termică 

este înscris în  domeniul public al Municipiului Baia Mare; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 

Municipiului Baia Mare şi darea în administrarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A a 

reţelei de troleibuz din cartierul Vasile Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia, precum 

şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/2015; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2017 privind însuşirea propunerii de completare şi 

modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 356/2001; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001 privind însușirea inventarului propus de comisia 

specială pentru Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Baia Mare; 
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 Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2012 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Baia Mare, pentru anul şcolar 2012 -

2013, precum şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2011 privind revocarea Hotărârea Consiliului Local 218/2010, 

modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Baia Mare însuşit prin Hotărârea Consiliului Local. nr. 310/2001 modificat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 356/2001, atestat prin HG 934/2002, modificat şi completat prin Hotărârea 

Consiliului Local 277/2009 şi modificat şi completat prin HG nr. 656/2010; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 364/2015 privind însuşirea protocoalelor încheiate între 

Municipiul Baia Mare şi Ministerul Tineretului şi Sportului prin Club Sportiv Municipal şi prin 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, pentru transmiterea unor imobile aparținând 

bazelor sportive, din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Baia Mare ; 

 Protocolul nr.1407/13.08.2015/nr.22180/13.08.2015, privind transmiterea unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul 

Sportiv Municipal Baia Mare, în domeniul public al Municipiului Baia Mare în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 510/01.07.2015 ; 

 Hotărârea Guvernului nr. 510/01.07.2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi 

modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum şi pentru transmiterea acestor 

imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sport ului 

în domeniul public al municipiului Baia Mare; 

 Art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioa re; 

 Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor; 

 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Adresa Comisiei de Aplicare a Prevederilor Legii nr. 10/2001 constituită la nivelul Municipiului 

Baia Mare, prin care se arată că terenurile care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează 

ca făcând obiectul unor notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001, nesoluţionate.  

 Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr.  164/2017, conform căreia terenurile care fac obiectul 

prezentei hotărâri nu au fost solicitate în baza legilor fondului funciar ; 

 Faptul că, terenurile care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost solicitate în baza legilor 

fondului funciar și nu fac parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru 

care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016 , 

înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile 

care au aparținut cultelor religioase din România ; 

 Competenţele conferite de art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 120, 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. 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 însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 99 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Tineretului, nr. 2 şi construcţii înscrise în C.F. 

117288 Baia Mare, după cum urmează: 

a) nr. cadastral 117288-C1 – Clădire S+P+Sp+1 edificată în 1894 pe fundație din piatră, cu 

pereți din cărămidă, șarpantă din lemn, acoperită cu țiglă, compusă din: Subsol: 3 

încăperi, hol; Parter: 9 încăperi, 6 holuri; Supantă: o încăpere, 2 holuri; Etaj: 4 încăperi, 

hol; 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 

nr. 213/1998, C.F. 117288 Baia Mare. 

 

Art.2 Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 135 din Anexa nr. 1, la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Grădinița cu Program Prelungit ” Mihai Eminescu”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Crișan, nr. 13 şi construcţii înscrise în C .F. 107460 

Baia Mare, după cum urmează: 

 

a. nr. cadastral 107460-C1 - Grădinița – la Parter compusă din: 5 săli de grupă, sală de 
mese, hol, vestiar copii, grup sanitar fete și băieți, cabinet metodic/logopedie, cabinet 
medical, birou director, bucătărie, hol bucătărie, oficiu veselă, grup sanitar bloc 
alimentar, magazie legume/fructe+oficiu curățat legume, magazie alimente, hol magazii, 
birou administrativ, centrală termică; - la subsol compusă din: hol, vestiar angajați, grup 
sanitar angajați, duș adulți, magazie materiale de curățenie, depozit lenjerie curată, 
uscătorie, spălătorie, spațiu triaj; 

 
- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 
nr. 1/2011, C.F. 107460 Baia Mare. 

 

Art.3 Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 143 din Anexa nr. 1, la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Grădinița cu  Program Prelungit „Micul Prinț ”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Cuza Vodă, nr. 8B şi construcţii înscrise în C.F. 

118802 Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 118802-C1 - Grădinița cu  Program Prelungit ” Micul Prinț ” , de tip P+E; 
 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 
nr. 1/2011, C.F. 118802 Baia Mare. 
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Art.4. Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 147 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” ; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Progresului, nr. 45 şi construcţii înscrise în C.F. 

115852 Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 115852-C1 – Clădire grup școlar P+2 edificată în anul 1959 cu extindere 
executată în baza autorizației nr. 69/2010 și 105/2012 ; 

b) nr. cadastral 115852-C2 – Internat P+1 și cantină P+2, edificată în anul 1962; 
c) nr. cadastral 115852-C3 – Sală de sport P+E, edificată în anul 2009; 
d) nr. cadastral 115852-C4 - Sală de sport P+E, edificată în anul 2009 în baza autorizației 

nr. 695/2008; 
 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 
nr. 1/2011, C.F. 115852 Baia Mare. 

 

Art.5 Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 159 din Anexa nr. 1, la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Petofi Șandor, nr. 2-4 şi construcţii înscrise în 

C.F. 119335 Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 119335-C1 – D+P, Clădire veche a Liceului de Arte, compusă din : P: 12 săli 

de muzică, 1 sală clasă, 1 sală profesorală, 1 grup sanitar, 1 depozit, 1 sală de sport, 3 

vestiare, 2 holuri; 

b) nr. cadastral 119335-C2 – P+2E+M, clădire nouă a Liceului de Arte, compusă din: 

Parter: 6 săli muzică, 5 săli de clasă, 1 laborator informatică, 1 atelier arte plastice, 1 

birou secretariat, 1 birou direcțiune, 1 birou administrator, 1 birou informatician, 1 cabinet 

psihologie, 1 sală de concerte, 1 sală server, 1 sală panouri electrice, 2 depozit, 1 chioșc 

de incintă, 1 atelier întreținere, 3 grupuri sanitare, 1 hol intrare, 1 hol sala concerte, 1 hol 

culise, 3 holuri, 1 clădire C.T. ( cazane), casa scării profesori, casa scării elevi. Etaj I: 8 

săli muzică, 5 săli de clasă, 1 laborator f izică-chimie, 1 sală material didactic, 1 laborator 

informatică, 1 sală profesorală, 1 cabinet metodic, 1 arhivă, 4 grupuri sanitare, 3 holuri, 

casa scării profesori, casa scării elevi. Etaj II: 3 săli instrument, 9 săli de clasă, 1 

laborator biologie, 1 sală material didactic, 1 bibliotecă, 1 birou contabilitate, 2 grupuri 

sanitare, 3 holuri, casa scării profesori, casa scării elevi. Mansardă : 26 săli de 

instrument, 4 săli de clasă, 2 ateliere arte plastice, 1 depozit , 2 grupuri sanitare, 3 holuri,, 

casa scării profesori, casa scării elevi. 

 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 

nr. 1/2011, C.F. 119335 Baia Mare. 

 

Art.6  Se însuşeşte propunerea de  modificare a inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 165 din  Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins : Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Victoriei, nr. 84 şi construcţii înscrise în C.F. 

120551 Baia Mare, după cum urmează: 
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a) nr. cadastral 120551-C1 – Școala gimnazială Avram Iancu de tip P+2 construită în anul 

1965, cu suprafața construită desfășurată de 3231 mp ; 

b) nr. cadastral 120551-C2 – Centrală termică de tip P construită în anul 1974, cu suprafața 

construită desfășurată de 30 mp; 

c) nr. cadastral 120551-C3 – Atelierul școlii de tip P construit în anul 1974, cu suprafața 

construită desfășurată de 240 mp; 

d) nr. cadastral 120551-C4 – Laborator de biologie împreună cu sala festivă de tip P+1 

construit în anul 1977 cu suprafața construită desfășurată de 376 mp ; 

e) nr. cadastral 120551-C5 – Sală de sport de tip P construită în anul 1975 cu suprafața 

construită desfășurată de 500 mp. 

 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform 

Legii nr. 1/2011, C.F. 120551 Baia Mare. 

 

Art.7 Se însuşeşte propunerea de  modificare a inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 171 din  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins : Şcoala Gimnazială ” Simion Bărnuțiu”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Rovine, nr. 2 şi construcţii înscrise în C.F. 118411 

Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 118411-C1 – Şcoala Gimnazială Simion Bărnuțiu Baia Mare, P+1, cu 

suprafața desfășurată de 1450 mp; 

 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 

nr. 1/2011, C.F. 118411 Baia Mare- 

 

Art.8 Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 175, din Anexa nr. 1, la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins : Şcoala Gimnazială „George Coșbuc”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: str. Gheorghe Bilașcu, nr. 19 A şi construcţii înscrise 

în C.F. 119693 Baia Mare, după cum urmează: 

 

f) nr. cadastral 119693-C1 – Școală de tip P+2E, construită în anul 1970, suprafața 

construită desfășurată de 2334 mp, central termică de tip P cu suprafața construită de 15 

mp. Școala este compusă din – parter: 7 săli de clasă, 1 sală profesorală, 1 birou director, 

secretariat, debara, 1 grup sanitar băieți, grup sanitar fete, grup sanitar profeso ri, holuri 

coridoare – etajul I: 7 săli de clasă, 1 laborator, 1 cabinet metodic și vestiar personal 

nedidactic, 1 grup sanitar băieți, grup san itar fete, holuri coridoare – etajul II: 7 săli de 

clasă, 1 laborator, bibliotecă, arhivă, holuri coridoare; 

g) nr. cadastral 119693-C2 – Sală de sport de tip P, construită în anul 1990, suprafața 

construită desfășurată de 591 mp. Este compusă din: 2 cabinete  profesori, 1 vestiar fete, 

1 vestiar băieți, 1 grup sanitar băieți, 1 grup sanitar fete , 1 centrală termică ; 

h) nr. cadastral 119693-C3 – Atelier de tip P+1, construit în anul 1990, suprafața construită 

desfășurată de 476 mp. Este compus din: - parter: 1 atelier,  sală de clasă, 1 grup sanitar, 

hol coridor – etaj: 2 săli de clasă, 1 cabinet logopedie, grup sanitar, 1 cabinet metodică.  
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- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform 

Legii nr. 1/2011, C.F. 119693 Baia Mare. 

 

Art.9 Se însuşeşte propunerea de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 176, din Anexa nr. 1, la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 310/2001, după cum urmează : 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Bulevardul Traian, nr. 26A şi construcţii înscrise în 

C.F. 119275 Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 119275-C1 - Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, P+2E, cu 

suprafața construită desfășurată = 3744 mp, compusă din : parter – 7 săli de clasă, atelier 

băieți, sala sport, biblioteca, secretariat, direcțiune, sală profesorală, grup sanitar, holuri; 

etaj 1 – 11 săli de clasă, atelier fete, grup sanitar, holuri; etaj 2 – 13 săli de clasă, grup 

sanitar, holuri; 

 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 

nr. 1/2011, C.F. 119275 Baia Mare. 

 

Art.10  Se însuşeşte propunerea de  modificare a inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 177 din  Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 310/2001, după cum urmează: 

 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”; 

 

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Str. Arenei, nr. 1 şi construcţii înscrise în C.F. 

117437 Baia Mare, după cum urmează: 

 

a) nr. cadastral 117437-C1 - Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, P+2, construită în anul 

1960, suprafața desfășurată 2331 mp; 

b) nr. cadastral 117437-C2 – Sala de sport, P, construită în anul 1960, suprafața desfășurată 

253 mp; 

c) nr. cadastral 117437-C3 – Anexă P, centrală termică, construită în anul 1960, suprafața 

desfășurată 58 mp; 

d) nr. cadastral 117437-C4 - Anexă P, centrală termică, construită în anul 1960, suprafața 

desfășurată 90 mp; 

 

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Municipiul Baia Mare, domeniul public, conform Legii 

nr. 1/2011, C.F. 117437 Baia Mare. 

 

Art.11 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia 

Mare cu poziţiile nr. 99¹, nr. 135¹, nr. 143¹, nr. 147¹, nr. 159¹, nr.165¹, nr. 171¹, nr. 175¹, nr.176¹, 

nr. 177¹, nr. 286, nr. 287, nr. 288, nr. 289, nr. 290, nr. 291 nr. 292, nr. 293, nr. 294 și nr. 295, 

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.12 În mod corespunzător, se modifică şi se completează inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2001. 

 

Art.13 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2017 își 

încetează aplicabilitatea. 
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Art.14   Prezenta hotărâre se comunică la: 

 

 Instituţia Prefectului - Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Consiliul Judeţean Maramureş; 

 Direcţia Administrare Patrimoniu; 

 Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală; 

 Compartiment Elaborare Documente Arhivă. 

 

 

 

Vida Noemi                                                                                          Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                         Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                       Secretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


