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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                 BAIA MARE 

 

 

 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE – vineri, 14 septembrie 2018, ora 12:00 

 - Minuta şedinţei -  

 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1098 din  11 septembrie 2018.  

 

Locul de desfăşurare a şedinţei - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare 

 

Preşedinte de şedinţă – dl. consilier Grumaz Dan 

 

Sunt prezenţi 18 consilieri locali.  

Lipsesc următorii consilieri: d-na Băzărea Daniela, dl. Bizău Simion, dl. Gligan  Gheorghe, d-na Mureşan 

Ileana şi d-na Smical Irina. 

 

 

Borderou suplimentar 
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018  
 
La acest proiect de hotărâre, nu participă la discuţii şi la vot următorii consilieri locali: d-na Pop Mariana, dl. 
Creţ Florin şi dl. Ardelean Radu. 
 
Se supune la vot, prin procedura de vot deschis, fiecare articol din proiectul de hotărâre: 
Art. 2 – 13 pentru – adoptat 
Art.3 – 13 pentru – adoptat 
Art.4 – 13 pentru – adoptat 
Art.5 – 13 pentru – adoptat 
Art.6  - 13 pentru – adoptat 
Art.7 – 13 pentru – adoptat 
Art. 8 – 13 pentru – adoptat 
Art.9 – 13 pentru – adoptat 
Art. 10 – 13 pentru – adoptat 
Art.11 – 13 pentru  - adoptat 
Art.12 – 13 pentru – adoptat 
Art.13 – 13 pentru – adoptat 
Art.1 – 13 pentru - adoptat 
 
Se votează electronic proiectul de hotărâre, în întregime. 
 
,14 

,0 

Da,14 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Kovacs Richard   ,,Da 

5,Vida Noemi       ,,Da 

6,Muresan Dorel    ,,Da 

7,Pop Viorel       ,,Da 
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8,Mandra Ioan      ,,Da 

9,Lupsa Stefan     ,,Da 

10,Pop Stefan       ,,Da 

11,Pop Alexandra    ,,Da 

12,Rob Marinel      ,,Da 

13,Sinn Clara       ,,Da 

14,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 1 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost adoptat cu 14 voturi pentru. (Hotărârea nr. 500/2018) 
 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie "Nicolae 
Rușdea" Baia Mare 
 
,16 

,0 

Da,16 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Kovacs Richard   ,,Da 

5,Vida Noemi       ,,Da 

6,Muresan Dorel    ,,Da 

7,Pop Viorel       ,,Da 

8,Mandra Ioan      ,,Da 

9,Lupsa Stefan     ,,Da 

10,Pop Mariana      ,,Da 

11,Pop Stefan       ,,Da 

12,Pop Alexandra    ,,Da 

13,Rob Marinel      ,,Da 

14,Ardelean Radu    ,,Da 

15,Sinn Clara       ,,Da 

16,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul  nr. 2 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost adoptat cu 16 voturi pentru. (Hotărârea nr. 501/2018) 
 
 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local 
pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile 
Alecsandri din Municipiul Baia Mare” 
 
,16 

,0 

Da,16 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Kovacs Richard   ,,Da 

5,Vida Noemi       ,,Da 

6,Muresan Dorel    ,,Da 

7,Pop Viorel       ,,Da 

8,Mandra Ioan      ,,Da 

9,Lupsa Stefan     ,,Da 

10,Pop Mariana      ,,Da 

11,Pop Stefan       ,,Da 

12,Pop Alexandra    ,,Da 

13,Rob Marinel      ,,Da 
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14,Ardelean Radu    ,,Da 

15,Sinn Clara       ,,Da 

16,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul  nr. 3 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost adoptat cu 16 voturi pentru. (Hotărârea nr. 502/2018) 
 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a unui 
teren situat în Baia Mare, Bulevardul București, zona centru comercial Praktiker – centru comercial Auchan 
 
Proiectul nr. 4 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost retras de către dl. primar.  
 
 
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 434/2018 privind 
însuşirea propunerii de completare 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 
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Cret Florin      ,,Da 

5,Kovacs Richard   ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 

17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul  nr. 5 de pe Ordinea de zi suplimentară a fost adoptat cu 17 voturi pentru. (Hotărârea nr. 503/2018) 
 
 
Ordinea de zi principală: 
 
1.Proiect de hotărâre privind  completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 
nr. 497/2018 privind  taxele de utilizare temporară a locurilor publice  în perioada evenimentului cultural cu 
titlul  “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018 și aprobarea Comisiei de atribuire a locațiilor și  de 
licitație publică cu strigare din cadrul aceluiași eveniment 
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 
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3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Cret Florin      ,,Da 

5,Kovacs Richard   ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 

17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 1 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 17 voturi pentru. (Hotărârea nr. 504/2018) 
 
 

2.Proiect de hotărâre privind abrogarea articolelor 4, 5 și 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 455/2012 privind 
atribuirea în folosință gratuită, în favoarea  Asociației "Filiala Uniunii Artiștilor Plastici" Baia Mare, a imobilelor 
"Casa Wagner" str. Petófi Sandor nr. 30 și Colonia Pictorilor str. Victoriei nr. 21 precum și însușirea 
documentațiilor cadastrale aferente acestor imobile, pentru reglementarea situației juridice pentru imobilul 
Colonia Pictorilor, str. Victoriei nr. 21  
 
,17 

,0 

Da,16 

Nu,0 

Abtinere,1 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Cret Florin      ,,Da 

5,Kovacs Richard   ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Abtinere 

17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 2 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi o abţinere. (Hotărârea nr. 
505/2018) 
 
 

3.Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia 
Mare  a terenului identificat   în C.F. nr.123614 , nr. cadastral 123614 , proprietatea publică a Județului 
Maramures, pentru amenajarea  unitară a spațiului public ,,Piața Unirii” de către Municipiul Baia Mare   
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 
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Abtinere,0 

1,Marincas Ioana   ,,Da 

2,Bragaru Marin    ,,Da 

3,Stejerean Doris  ,,Da 

4,Cret Florin      ,,Da 

5,Kovacs Richard   ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 

17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 3 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 17 voturi pentru. (Hotărârea nr. 506/2018) 
 
 
Pentru proiectele 4, 5, 6, 7, 8, 9, şi 10 de pe Ordinea de zi principală, se propune procedura de vot secret. 
 
 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru 
clădirea și terenul aferent, înscrise în C.F. nr. 109881, C.F. 120520, C.F. nr. 120521 - situate în Baia Mare, str. V. 
Lucaciu, nr. 61, cladire Monument istoric, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04472 
 
Proiectul nr. 11 de pe Ordinea de zi principală a fost retras de către dl. primar.  
 
 
Dl. consilier Kovacs Richard îşi anunţă retragerea din plenul şedinţei.  
 
 
12.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafaţă de 8328mp, situat în Baia Mare , 
Bd-ul București, zona buclă întoarcere troleibuze 
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Tagarlas Cristi  ,,Da 

2,Marincas Ioana   ,,Da 

3,Bragaru Marin    ,,Da 

4,Stejerean Doris  ,,Da 

5,Cret Florin      ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 
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17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 12 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 17 voturi pentru . (Hotărârea nr. 507/2018) 
 
 
13.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 441  mp aferent unei parcele 
din trotuarul străzii Victoriei, zona UNIC, cuprins în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Baia Mare  
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Tagarlas Cristi  ,,Da 

2,Marincas Ioana   ,,Da 

3,Bragaru Marin    ,,Da 

4,Stejerean Doris  ,,Da 

5,Cret Florin      ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 

17,Presedinte       ,,Da 

 
Proiectul nr. 13 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 17 voturi pentru . (Hotărârea nr. 508/2018) 
 
 
14.Proiect de hotărâre privind  identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 1.500 mp aferent unei 
parcări auto situată  pe bulevardul Republicii – zona intersecției cu bulevardul Unirii, teren cuprins în  
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare 
 
,17 

,0 

Da,17 

Nu,0 

Abtinere,0 

1,Tagarlas Cristi  ,,Da 

2,Marincas Ioana   ,,Da 

3,Bragaru Marin    ,,Da 

4,Stejerean Doris  ,,Da 

5,Cret Florin      ,,Da 

6,Vida Noemi       ,,Da 

7,Muresan Dorel    ,,Da 

8,Pop Viorel       ,,Da 

9,Mandra Ioan      ,,Da 

10,Lupsa Stefan     ,,Da 

11,Pop Mariana      ,,Da 

12,Pop Stefan       ,,Da 

13,Pop Alexandra    ,,Da 

14,Rob Marinel      ,,Da 

15,Ardelean Radu    ,,Da 

16,Sinn Clara       ,,Da 

17,Presedinte       ,,Da 
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Proiectul nr. 14 de pe Ordinea de zi principală a fost adoptat cu 17 voturi pentru . (Hotărârea nr. 509/2018) 
 
 
Dl. preşedinte de şedinţă suspendă şedinţa pentru întocmirea Buletinelor de vot. 
 
Pauză 
 
Se reia şedinţa. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă anunţă că au rămas în sală doar 15 consilieri locali şi  nu este cvorum pentru 
adoptarea proiectelor de hotărâre 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 de pe Ordinea de zi principală. 
 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
terenurilor adiacente zonei cuprinse între străzile Gheorghe Bilașcu - Bulevardul Unirii - Bulevardul București  
 
Lipsă cvorum 
 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
terenurilor adiacente zonei cuprinse între străzile Moldovei-Olteniei-Transilvaniei-Munteniei  
 
Lipsă cvorum 
 
 
6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
terenurilor adiacente zonei cuprinse între străzile Aleea Nouă – Petre Dulfu – Gheorghe Marinescu  
 
Lipsă cvorum 
 
 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică,  a 
imobilelor - teren si construcţii - situate în Municipiul Baia Mare, Câmpul Tineretului nr. 1A, identificate prin 
C.F. 14965 Baia Mare   
 
Lipsă cvorum 
 
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
terenurilor adiacente zonei cuprinse între străzile Gheorghe Marinescu-Ioan Slavici și incinta Clubului Sportiv 
nr. 2 Baia Mare  
 
Lipsă cvorum 
 
 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
imobilului  teren și constructie  - fosta  Cresă nr. 2 - situat pe str. Ion Slavici  la intersectie cu str. Stefan cel 
Mare, identificat prin  C.F.l 102131, nr. cadastral 102131  
 
Lipsă cvorum 
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10.Proiect de hotărâre  privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a 
terenurilor adiacente zonei cuprinse între Bulevardul Republicii intersecție cu strada Vasile Alecsandri (zona 
Parc Central)  
 
Lipsă cvorum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


