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CAPITOLUL I - PREZENTARE GENERALĂ 
 

Prezentul statut a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 

53 din 2002, privind Statutul –cadru al unităţilor administrativ-teritoriale şi cuprinde elemente 

specifice şi informaţii care individualizează municipiul Baia Mare, în raport cu celelalte 

municipii din România.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi, Baia Mare este 

municipiu de rangul II, reşedinţa judeţului Maramureş. 

Municipiul Baia Mare este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare 

fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

La nivelul municipiului autonomia locală se exercită prin intermediul autorităţilor publice locale, 

Consiliul Local al municipiului Baia Mare ca autoritate deliberativă şi Primarul municipiului 

Baia Mare ca autoritate executivă. În  justiţie, municipiul este reprezentat de primar conform 

prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

         În contextul strategiei de dezvoltare spaţială a României, Municipiul Baia Mare este pol de 

importanţă interjudeţeană, având rol de echilibru în sistemul urban. În cadrul judeţului 

Maramureş, Baia Mare are o poziţie singulară şi diferită de a celorlalte localităţi, fiind centrul 

urban  cel mai mare. 
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            Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este structurată în jurul a trei centre de polarizare, 

respectiv: Municipiul Cluj-Napoca, Municipiul Baia Mare şi Municipiul Oradea. Fiecare dintre 

aceşti poli are un potenţial semnificativ de influenţă nu doar regională, ci şi extra-regională, 

inclusiv transfrontalieră, aşa cum arată harta de mai jos privind ariile de polarizare internă şi 

transfrontalieră ale principalelor centre urbane din Regiunea Nord-Vest. 

 
Sursa: INCD Urbanproiect www.incdurban.ro, 2/2007 

 

Municipiul Baia Mare, împreună cu cinci oraşe şi douăsprăzece comune din judeţul 

Maramureş aflate în aria de polarizare a municipiului, formează Zona Metropolitană Baia Mare, 

asociaţie înfiinţată în anul 2012, în scopul dezvoltării durabile şi unitare a unităţilor 

administrativ-teritoriale componente şi a întregii zone limitrofe,  respectiv asigurarea în comun a 

furnizării unor servicii publice către cetăţeni, având în vedere că municipiul Baia Mare reprezintă 

polul  economico-social şi cultural al judeţului Maramureş. 

     Municipiul Baia Mare este împărţit în mai multe cartiere, subdiviziuni administrative fără 

personalitate juridică, dispuse circular, în jurul centrului şi anume: 

 Cartierul Depozitelor 

 Cartierul Ferneziu 

 Cartierul Firiza 

 Cartierul Griviţa 

 Cartierul Oraşul Vechi 

 Cartierul Progresul 

 Cartierul Republicii 

 Cartierul Săsar 

 Cartierul Gării 

http://www.incdurban.ro/
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=List%C4%83_de_cartiere_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Centru,_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartierul_Depozitelor_din_Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartierul_Ferneziu_din_Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Firiza,_Maramure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Grivi%C8%9Bei_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Ora%C8%99ul_Vechi_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Progresul_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Republicii_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cartierul_S%C4%83sar_din_Baia_Mare
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 Cartierul Traian 

 Cartierul Valea Borcutului 

 Cartierul Valea Roşie 

 Cartierul Vasile Alecsandri 

 

Municipiul Baia Mare este individualizat în raport cu alte unităţi administrativ-teritoriale, 

ţinând seama de datele şi informaţiile cuprinse în prezentul  statut.  

 

 

 

 

CAPITOLUL II - AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 
 

Secţiunea 1 Date geografice şi de toponimie actuală 

Municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş, este situat pe valea Săsarului, în 

partea vestic- centrală a judeţului, în depresiunea formată de lanţul munţilor vulcanici Oaş-Gutâi-

Ţibleş, la întrepătrunderea ţinuturilor româneşti istorice Maramureş, Chioar şi Lăpuş. 

Depresiunea este în zona carpatică ca o unitate morfololgică mai coborâtă faţă de regiunile 

învecinate, încadrată de lanţul masiv al Munţilor Gutâi. 

Relieful depresiunii, alcătuit din câteva terase ale Şomeşului, Lăpuşului şi Săsarului are 

aspectul unui amfiteatru cu largă deschidere spre vest, fiind încadrată de înălţimile: Dealul 

Murgău (633m), Dealul Florilor (367m), Dealul Crucii (501m),  Igniş (1307m), s.a.m.d. Lanţul 

munţilor Gutâi formează o unitate muntoasă, cu roci eruptive, care pun în evidenţă piscurile 

Mogoşa (1.246m), Gutâi (1.443m) şi Creasta Cocoşului (1.428m), munţi cu forme deosebite, cu 

pante repezi, acoperite cu păduri şi păşuni alpine.  

Terasele râului Săsar sunt larg dezvoltate, mai ales pe partea stângă. Cea mai mare 

întindere o ocupă terasa cu o altitudine de 20-30 m. Pe această terasă şi pe cea de 6-8 m este 

aşezat Municipiul Baia Mare, la o altitudine medie de 228 m faţă de nivelul mării.  

Coordonatele geografice de limită ale municipiului Baia Mare sunt: 

- 47
o
37’21" la 47

o
51’31" LATITUDINE NORDICĂ, 

- 23
o
28’55" la 23

o
42’41" LONGITUDINE ESTICĂ  

Principalele caracteristici ale depresiunii se datorează cu preponderenţă reliefului montan 

şi extinderii terenului extravilan până în zona Munţilor Igniş şi Gutâi, cu teren sărac în resurse 

pentru agricultură, dar valoros din punct de vedere peisagistic şi mineral datorita zăcămintelor de 

minereuri neferoase. Mineralizaţia este diversificată în elemente valoroase, ca de exemplu fostele 

mine Săsar, Valea Roşie, Firiza şi Dealul Crucii, cuprifere-aurifere şi plumbo-zincoase. 

Mineralizaţiile constau din filoanele de sulfuri metalice complexe (Pb,Zn,Cu, etc.), iar în 

asociaţie cu acestea se găseşte aur şi minerale comune: pirita, cuarţul, calcopirita, calcita, galena, 

hematite s.a.m.d. Bogate sunt zăcămintele de blendă (ZnS) sau de baritenă(BaSO4 ) iar în zona 

Ferneziului se găsesc bogate zăcăminte de plumb (Pb). Alături de acestea mai apar andezitele, 

bazaltele şi tufurile dacitice.  

 Suprafaţa terestră din zona municipiului cuprinde o structură pedogenetică variată, căci 

alături de solurile padzolice predominante se găsesc solurile pseudogleice şi  aluvionale specifice 

zonei depresionare, precum şi solurile brune de pădure, soluri montane acide specifice zonei 

forestiere şi pădurilor. 

 Vegetaţia este formată din păduri de foioase fag, carpen, stejar etc. Pe toată raza 

depresiunii predomină pădurile de carpen şi gorun. Specifice pentru municipiu sunt pădurile de 

castan dulce comestibil, aflate pe dealurile din zona terasei râului Săsar. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Traian_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Valea_Borcutului_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Valea_Ro%C8%99ie_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Vasile_Alecsandri_din_Baia_Mare&action=edit&redlink=1
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 Fauna  este formată din mai multe specii de animale carpatine cerb, căprior, lup, vulpe, 

iepure, jder, veveriţă. Păsările din speciile: iernucă, porumbel de scorbură, huhurezu mare, uliu 

porumbar, bufniţa, şoimul şi, ca  noutate, raţele sălbatice. În râurile de munte  Firiza si Valea 

Neagră trăiesc lostriţa, păstrăvul, scobarul și ştiuca. 

Teritoriul administrativ al municipiului este în suprafaţa totală de 23.362 ha,  suprafaţa 

intravilană fiind de 3196 ha, circa 13,7%, în timp ce teritoriul forestier ocupă o suprafaţă de circa 

73%. La nord se învecinează cu comunele Certeze şi Săpînţa, la sud cu comunele Recea şi Groşi, 

la est cu Oraşul Baia Sprie şi la vest cu oraşul Tăuţii Măgherăuş.  

Ţinând seama de toponomia regiunii N-V, incluzând axele majore de circulaţie şi 

poziţionarea municipiului în cadrul regiunii, Baia Mare se află într-o poziţie relativ marginală 

faţă de axele majore de circulaţie din partea de sud (Cluj), vest (Oradea şi Satu Mare) şi sud-est 

(Bistriţa), iar zona de frontieră spre Ucraina, în nord şi nord-est, este mai puţin permeabilă decât 

zona de graniţă cu Ungaria (din zona Oradea şi Satu Mare), în timp ce munţii Maramureşului, 

spre est, reprezintă o barieră naturală care izolează relativ oraşul în direcţia respectivă. 

 

Secţiunea a 2-a Clima  

Clima din zona Municipiului Baia Mare are unele caracteristici specifice datorită lanţului 

muntos al Carpaţilor care apără depresiunea, dinspre nord şi est de curenţii mai reci ai iernii, 

fiind un adevărat paravan, asigurându-i un regim termic favorabil. Aflată la un asemenea 

adăpost, depresiunea are un climat de natură mediteraneană, cu ierni blânde, fără mari viscole, cu 

veri răcoroase, prelungite, fapt ce favorizează şi prezenţa unor specii de plante termofile, cum 

este castanul dulce, comestibil. 

Staţia meteorologică Baia Mare, care furnizează date din anul 1871, a făcut observaţii şi 

determinări meteorologice parţiale (temperatura aerului, ploile, grindina, etc.) fără o coordonare 

ştiiţifică despre care se poate vorbi abia după anul 1886, când s-a înfiinţat Institutul Meteorologic 

Central. 

Staţia meteorologică a funcţionat în mai multe locaţii, în prezent ea fiind instalată într-o 

nouă locaţie în zona Aeroportului Internaţional Baia Mare. 

La nivelul Municipiului Baia Mare se înregistrează o frecvenţă ridicată de precipitaţii 

atmosferice, s-au înregistrat şi fenomene meteorologice extreme precum furtuni, iar în anul 1998 

a fost înregistrată şi o tornadă. Iarna se înregistrează îngheţuri şi căderi abundente de zăpadă. 

Vânturile nu prezintă caracteristici deosebite. Datorită imobilizării maselor de aer în 

depresiune se înregistrează perioade lungi de calm atmosferic. Cantităţile maxime de ploaie 

căzute în 24 ore au depăşit deseori 40 l/mp şi în câteva cazuri 80 l/mp. Cantitatea medie anuală a 

precipitaţiilor atmosferice ce cad în zona municipiului Baia Mare este de  995 mm. 

Aspectul actual al reţelei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evoluţii care a 

început să se contureze încă din faza tortoniană, căpătând o structură asemănătoare cu cea de 

astăzi. În afară de aceste condiţii, forma reţelei hidrografice depinde şi de gradul de porozitate a 

rocilor, de vegetaţie, de energia reliefului şi nu în ultimul rând, de factorul uman. 

Această reţea este reprezentată în principal de râul Săsar. Bazinul acestuia are o suprafaţă 

totală de 311 km
2
 fiind mărginit de bazinele râurilor: Săpânţa (la nord), Iza (la est) şi Lăpuş la 

(sud si vest). Afluent pe partea dreaptă a râului Lăpuş, râul Săsar îşi are izvoarele într-o regiune 

muntoasă cuprinsă între Vârful Măgura şi Dealul Negru cu o asimetrie pronunţată a bazinului, 

măsurând 31,6 km lungime. Săsarul străbate municipiul de la est la vest colectând apele râurilor 

Chiuzbaia şi Firiza, a pârâurilor Sf. Ion, Roşu şi Borcut.  

           Creşterea vertiginoasă a populaţiei municipiului a determinat autorităţile locale să caute 

noi surse de apă astfel că în anul 1964 s-a dat în folosinţă barajul de la Firiza - Strâmtori Baia 

Mare situat la 10 km distanţă de centrul municipiului Baia Mare, astfel s-a creat un lac de 
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acumulare în suprafaţă de 113 ha ce asigură rezerva de apă potabilă a municipiului şi localităţilor 

din  vecinătate până la o distanţă de 25 km. 

          La acestea se mai  adaugă lacul Bodi de la Ferneziu, creat anterior construirii lacului de 

acumulare Firiza, prin baraje artificiale. 

         Amplasarea celor două lacuri de acumulare este pe râul Firiza şi pârâul Valea Vicleană, 

avand urmatoarele caracteristici: 

1.Barajul Strâmtori Firiza, a fost dat în folosinţă în anul 1964, având o suprafaţă totală de 

113 ha şi un volum de 16,5 milioane m
3
, fiind utilizat pentru alimentarea cu apa potabilă 

şi industrială a municipiului Baia Mare şi a localităţilor din apropiere până la o distanţă 

de 25 km în jurul municipiului, pentru producerea de energie electrică, atenuarea 

viiturilor și pentru agrement. Barajul este de tip C.B. din beton armat cu contraforti 

ciuperca, cu o lungime de 260 m şi o înălţime de 51,50 m, cota la coronament 372 m 

având un debit de deversare de 300mc/s prin deversare cu vane.  

2.Barajul Berdu, este de tipul trapezoidal din anrocamente cu masca de beton, având o 

înălţime de 14,5 m și o lungime a coronamentului de 33 m; lacul are o suprafaţă de 2,2 

ha,  un volum de 145.000 m
3
 apă și se alimentează din lacul Strâmtori Firiza. 

3.Barajul Bodi Ferneziu este de pământ de secţiune trapezoidală; lungime 100m; lăţimea 

coronament 3m; înălţimea 15m, taluz amonte cu pantă 1: 1,5 pereat, taluz aval cu panta 1: 

2,5 înierbat; sistem de drenaj cu baza taluzului aval volum cca 110.000m
3  

apă, adâncime 

maximă 10,45 m, suprafaţa aproximativ 2ha. Bazinul de recepţie aferent acumulării are o 

suprafaţă mică, sub 1km şi este format din afluenţi de stânga ai pârâului Vicleanu Mare. 

 Pe teritoriul municipiului există şi acumulări piscicole dintre care amintim: 

Păstrăvăria Lostriţa, cu suprafaţă de 1700 m
2
 , pe râul Firiza, păstrăvăria Pistruia, cu 

suprafaţa de 2100 m
2
 , pe râul Firiza și păstrăvăria Blidari , cu suprafaţă de 2000 m

2
 , pe 

Valea Neagră.     

Cursurile de apă ce traversează municipiul sunt: râul Săsar, Valea Blidari, Valea Neagră, 

Râul Firiza, Pârâul Roşu, Valea Vicleană, Valea Ferăstrăului, Valea Usturoi, Valea Roşie, Valea 

Borcutului, Valea Frumuşaua, Pârâul Craica, Pârâul Racoş, Pârâul Călinişa. În plus, există și 

câteva izvoare de apă minerală pe Valea Borcutului, Valea Usturoi şi în Firiza cu conţinut  

feruginos, bicarbonat, sulfuros şi carbogazos. 

 

 

CAPITOLUL III - DATE ISTORICE 
 

Situat pe Valea Săsarului, în depresiunea formată de lanţul munţilor vulcanici Oaş-Gutâi-

Ţibleş, oraşul a apărut mai cu seamă ca urmare a mineritului, de unde provine şi numele actual al 

municipiului. Aceasta îndeletnicire alături de prelucrarea metalelor a constituit cea mai 

importantă ramură industrială din bazinul băimărean şi una din principalele resurse de existenţă a 

locuitorilor acestor meleaguri, cu rădăcini în istorie. Astfel în minele de la Baia Mare, respectiv 

Firiza, Valea Roşie, Valea Borcutului se desfăşoară o intensă activitate minieră încă din secolul 

al II-lea şi al III-lea (dH), principalele metale extrase fiind cuprul şi cele pretioase aurul si 

argintul. Populaţia daco - romană existentă aici şi după retragerea aureliană din anul  271 a 

înrâurit dezvoltarea mineritului în zona Baia Mare. Dovadă sunt exploatările miniere de tip 

roman, precum şi monedele romane care au fost descoperite aici.  

Memoria comunitară consemnează ca primă carte de identitate a oraşului, documentul din 

29 mai 1329 prin care regele Carol Robert (1301-1342) dăruia comitelui Corrardus, jude al 

oraşelor Baia Mare şi  Baia Sprie, pădurea aflată între cele două aşezări pentru ca acest teritoriu 

să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea civitas Rivulo Dominarum, judele Corrardus 

fiind acelaşi şi pentru Mons Medius (Baia Sprie). Documentul din anul 1329 nu s-a păstrat, 

conţinutul său fiind rezumat într-un act din anul 1479. 
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Prima diplomă privilegiată a oraşului, pe care o putem studia şi astăzi, datează din 20 

septembrie 1347 şi a fost acordată de regele Ludovic I (1342-1382), la cererea judelui Martin, a 

parohului Ioan, magistrului Petru şi notarului Ulrich, juraţi din Baia Mare şi Săsar (Rivulo 

Dominarum et Zazar Bánya), având în vedere faptul că privilegiul anterior al oraşului a ars    

într-un incendiu. Prin acest nou privilegiu se stabilesc hotarele oraşului şi se acordă locuitorilor 

numeroase drepturi: libertatea de a-şi alege judele, juraţii şi parohul, dreptul de a judeca în 

interiorul oraşului „toate pricinile ce se ivesc între ei, deopotrivă cele mari ca şi cele mici”, 

asigurarea libertăţilor individuale, libertatea vămii, dreptul unui târg pe an, timp de cincisprezece 

zile „fără contenire”, dreptul de desfacere liberă a vinului, dreptul de a se fortifica cu ziduri 

„împotriva năvalei duşmanilor”. 

O categorie distinctă de prevederi vizează organizarea mineritului, precizându-se ca anual 

să se aleagă un jude al minerilor care să supravegheze împreună cu judele oraşului şi cu juraţii, 

activitatea desfăşurată în mine şi să exercite dreptul de judecată în problemele legate de minerit. 

De asemenea, judele şi juraţii alegeau supraveghetorii minelor, care trebuiau „să cerceteze toate 

hrubele şi lucrările de mină şi să se îngrijească de venitul urburei” cuvenit regelui. 

Toate acestea denotă faptul că la mijlocul secolului XIV Baia Mare era un oraş structurat 

şi bine organizat, cu libertăţi specifice unui oraş liber regal care beneficia de o autonomie ridicată 

în raport cu instituţia comitatului de la Satu Mare, situaţia menţinându-se pe parcursul secolelor, 

până în anul 1876.  

Documentele relevă şi diversele denumiri ale oraşului Baia Mare în cursul devenirii sale: 

civitas, castrum sau castellum Rivulus Dominarum, Asszonypataka, Bagna, Nagibánya, 

Nagybánya sau Frauenbach, Neustadt, Welka - Bánya.  

În anul 1411 este atestată existenţa Monetăriei la Baia Mare, ale cărei începuturi sunt mai 

timpurii, probabil chiar din prima jumătate a secolului XIV. Aceasta s-a impus ca principală 

monetărie din Transilvania şi Ungaria, în 1463 realizând un venit net de 20.000 florini anual, 

comparativ cu cele din Buda (8.000 florini anual) sau Sibiu (6.000 florini anual). 

Mijlocul secolului XV înseamnă intrarea oraşului în posesia şi sfera de influenţă a 

puternicei familii a Huniazilor, fapt benefic pentru dezvoltarea sa economică şi edilitară. 

Reînnoirea şi lărgirea vechilor privilegii, sprijinirea mineritului şi a monetăriei, prin deschiderea 

de noi galerii şi prin aducerea de specialişti străini, construcţiile spectaculoase, ajunse până în 

zilele noastre ca moşteniri valoroase şi simboluri istorice şi arhitectonice, toate acestea au 

contribuit la configurarea identităţii unui oraş prosper, validat ca unul dintre cele mai dezvoltate 

centre miniere din regatul Ungariei. 

Astfel, la 2 ianuarie 1445, Ioan de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441-1456), 

guvernator al Ungariei (1446-1453), la cererea judelui şi juraţilor, dispune ca autorităţile din ţară 

să respecte privilegiile locuitorilor oraşului Baia Mare, mai ales cele privitoare la scutirea de 

vamă şi libera trecere a celor care călătoresc în problemele mineritului şi pentru procurarea de 

alimente.În anul 1446, Ioan de Hunedoara a vizitat oraşul şi a dispus construirea unui edificiu 

pentru soţia sa, cunoscut astăzi sub numele de Casa Elisabeta, precum şi a turnului – clopotniţă 

pentru impunătoarea biserică „Sfântul Ştefan”, care era deja ridicată din anul 1376. Finalizat de 

către fiul său, regele Matia Corvin (1458-1490), acesta constituie astăzi un autentic simbol istoric 

şi arhitectural al oraşului. 

Turnul Sf. Ştefan sau „turnul mare” era şi un loc ideal pentru observarea atentă a oraşului 

şi a împrejurimilor, iar din primele decenii ale secolului XVII, funcţionalitatea şi utilitatea 

acestuia se amplifică prin montarea primului orologiu (1628). 

Un alt element de civilizaţie urbană care merită amintit este faptul că, printr-o diplomă 

emisă la 7 mai 1472, regele Matia permite oraşului să perceapă vamă pentru căruţele care intră la 

târgul săptămânal din oraş, cu dreptul de a folosi acest venit pentru pavarea şi curăţirea străzilor. 

În sfera economică, regele a fost preocupat de organizarea activităţilor miniere şi sporirea 

producţiei de metale preţioase, întărind la 12 mai 1458 privilegiile anterioare ale oraşului. În plan 
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juridic, un privilegiu important l-a constituit acordarea  puterii de judecată deplină oraşului, prin 

exercitarea dreptului de a pedepsi cu moartea – „ius gladii”, la 25 iunie 1484.  

Între alte privilegii, important prin conţinut este şi cel din 9 noiembrie 1469 prin care 

regele Matia Corvin acorda oraşului, la cererea judelui, dreptul de a se înconjura cu zid împotriva 

repetatelor atacuri din afară, venite din partea românilor din Moldova („valahorum 

Moldavensis”). Vechiul sistem de apărare, format din valuri de pământ şi palănci (întărituri din 

trunchiuri de copaci aşezaţi orizontal) a fost înlocuit cu o centură de zid construit de către 

localnici, din piatră şi cărămidă, întreruptă din loc în loc de turnuri (bastioane) puternice. 

Din sistemul de fortificaţii ale oraşului, astăzi poate fi văzut şi vizitat  Bastionul 

Măcelarilor, ridicat în jurul anului 1500, cunoscut şi sub numele de Bastionul de Muniţii. 

Accesul în interiorul oraşului se realiza prin mai multe porţi de intrare, cele mai 

importante fiind: Poarta Maghiară (Poarta de Sud), construită după anul 1500, în zona Pieţei 

Izvoare de azi, respectiv Poarta Podului (Poarta de Nord), localizată la capătul străzii Podul 

Viilor. Acestora li se adăugau o poartă situată în est, pe actuala stradă Vasile Lucaciu, şi una 

înspre vest, în zona actualului Colegiu Naţional „Gheorghe Şincai”. 

Hotarele oraşului se întindeau, conform diplomei de la 1347, confirmată inclusiv de 

regele Matia la 1476, dincolo de sistemul de apărare amintit, cuprinzând domeniul oraşului. 

Magistratul oraşului Baia Mare utiliza un  sigiliu octogonal singular în Europa ca şi 

formă şi descriere, pe care erau inscripţionate cuvintele: „MUTUUS AMOR CIVIUM 

OPTIMUM EST CIVITATIS FIRMAMENTUM” -VIRTUTEA CEA MAI DE PREŢ A 

ORAŞULUI STĂ ÎN IUBIREA RECIPROCĂ  A CETĂŢENILOR SĂI . 

Pe lângă minerit, ca activitate determinantă, la Baia Mare este atestată documentar, 

pentru secolele XIV-XVIII, existenţa unui număr însemnat de meşteşugari, independenţi sau 

organizaţi în bresle: aurari, argintari, măcelari, dogari, croitori, brutari, blănari, cizmari etc. 

Organizarea în bresle s-a păstrat până în a doua jumătate a secolului XIX, în anul 1872 

constituindu-se asociaţii „industriale”. 

Piaţa oraşului (Circulus Fori) servea de târg şi piaţă, aici desfăşurându-se şi târgul anual, 

Baia Mare având dreptul, prin diploma din anul 1437, de a organiza „un iarmaroc şi târg de an” 

care să înceapă în duminica dinainte de 16 octombrie (sărbătoarea „fericitului Gall 

mărturisitorul”) şi „să ţină fără contenire cincisprezece zile”. 

După formarea Principatului autonom al Transilvaniei (1541) oraşul Baia Mare, minele şi 

monetăria au ajuns în proprietatea principilor ardeleni, care au introdus metoda arendării 

minelor, atât unor particulari, precum familiile Herberstein sau Lisibona, cât şi oraşului, 

rezultatele fiind mai degrabă negative. 

În plan educaţional, secolul XVI a adus, pe fondul izbânzii Reformei, înfiinţarea primei 

şcoli medii superioare, Schola Rivulina (1547), a cărei istorie este legată de destinul confesiunii 

protestante din oraş. 

Intrarea zonei Baia Mare sub jurisdicţie austriacă (1694) a determinat modificări în plan 

administrativ, Diploma Leopoldină din anul 1691 consfinţind trecerea oraşului în „Partium” şi în 

adminstrarea regilor Ungariei. Noul regim s-a instaurat cu dificultate, cauze multiple favorizând 

instabilitatea socială, pe fondul crizei politice şi economice. În contextul răscoalei 

antihabsburgice conduse de principele Francisc Rákóczi al II-lea (1703-1711), Baia Mare a 

devenit teatrul de desfăşurare al unor operaţiuni militare, în cursul cărora haiducul Grigore Pintea 

(Pintea Viteazul), devenit comandant în oastea lui Rákóczi, şi-a găsit sfârşitul în zona Porţii de 

Sud, fapt consemnat în protocolul de şedinţă al magistratului în 14 august 1703. 

Mijlocul secolului XVIII aduce mutaţii semnificative în ceea ce priveşte organizarea 

sistemului minier, prin înfiinţarea la Baia Mare a Inspectoratului superior minier (Inspectorat 

Oberamt), subordonat direct erariului regal. Noua instituţie avea atribuţii organizaţionale, 

judiciare şi financiare, pentru exercitarea cărora au fost create oficii miniere şi oficii de topitorie, 

precum şi judecătorii miniere, transformate ulterior (1788) în tribunale miniere districtuale. 

Jurisdicţia celui de la Baia Mare se întindea asupra unui număr de 6 comitate din Ungaria şi 
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asupra Districtului Chioarului. Pentru a fi concentrate toate serviciile tehnice şi administrative, 

între anii 1734-1739  a fost construită o clădire destinată Inspectoratului superior minier, în care 

a funcţionat şi Monetăria (Műnz Amt). Edificiul a fost considerabil mărit în anul 1782, luând 

forma şi proporţiile pe care le păstrează şi astăzi, aici fiind sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Maramureş. 

O conscriere a impunerilor de la sfârşitul secolului XVIII (1790) ne oferă o imagine de 

ansamblu asupra oraşului, consemnând existenţa unui număr de 3.580 locuitori şi a 705 case.  

A doua jumătate a secolului XVIII înseamnă apariţia unei problematici noi care, deşi 

cantonată iniţial pe palier ecleziastic, va pune în discuţie întregul sistem comunitar băimărean. În 

această perioadă, românii de confesiune greco-catolică încep seria demersurilor care vizau 

obţinerea unui lot de pământ necesar construcţiei unei biserici proprii.  

 Într-o ecuaţie complicată, în care nu au lipsit idiosincraziile „celor vechi” faţă de cei care 

ameninţau să se insinueze într-o solidaritate forjată prin tradiţie, actorii au fost nu doar 

credincioşii români şi conducerea oraşului, ci şi forurile guvernamentale şi ecleziastice 

superioare. Intervenţia suveranei Maria Tereza (1717-1780) a fost decisivă, aceasta dispunând în 

1767 acordarea unui lot necesar construirii bisericii şi şcolii românilor în suburbiile oraşului Baia 

Mare. Peste un an, conducerea urbei a pus la dispoziţia uniţilor un teren situat în partea 

răsăriteană a oraşului, imediat dincolo de zidul de apărare, mai exact între acesta şi strada Baia 

Sprie. Terenul se învecina la est cu grădina aflată în posesia Monetăriei, la sud cu calea („via”) 

„Curuli”, la vest cu zidul oraşului. 

 Înălţarea bisericii româneşti a început în anul 1771, iar conscripţia ecleziastică din 1787 a 

consemnat în contul greco-catolicilor din Baia Mare o biserică de zid, un paroh şi 1114 suflete. 

Structura demografică şi confesională a oraşului s-a schimbat spectaculos în a doua jumătate a 

secolului XVIII, societatea începând să iasă năvalnic din tiparele medievale.  

 Din punct de vedere edilitar şi celelalte confesiuni şi-au edificat noi biserici. Astfel, între 

anii 1717-1720 s-a construit Biserica romano-catolică „Sf. Treime”, lăcaş de cult deţinut de 

iezuiţi până la desfiinţarea ordinului, în 1773, când a devenit biserică parohială. O altă 

construcţie impozantă este Biserica reformată de pe actuala stradă Podul Viilor, construită între 

anii 1792-1809 (turnul fiind terminat în anul 1836) şi considerată un  valoros monument de stil 

neoclasicist.  

 Secolul XIX accentuează tendinţele de urbanizare şi modernizare, documentele relevând 

că, din punct de vedere demografic, populaţia oraşului a crescut constant, de la 3.744 locuitori în 

1820 la 9.089 în 1896.  

 Din punct de vedere organizaţional, locul Inspectoratului superior minier a fost luat, în a 

doua jumătate a secolului XIX de către Direcţia minelor din Baia Mare, cu atribuţii extinse care 

au propulsat-o ca a doua instituţie de acest gen din Ungaria. 

 Sfârşitul secolului XIX a adus noi elemente de identitate pentru Baia Mare care a început 

să se afirme ca un centru artistic european, întemeiat pe fundamentele unei structuri educaţionale 

instituţionalizate, respectiv Şcoala particulară de pictură Simon Hollósy (1896-1901). Centrul 

artistic Baia Mare funcţionează neîntrerupt din anul 1896, asigurând oraşului un loc şi un rol bine 

definite pe harta artei plastice din România şi din Europa.  

 Aceleaşi perioade îi aparţine şi Asociaţia muzeală băimăreană, înfiinţată la 31 august 

1899 prin eforturile istoricului Gyula Schönherr şi care a reuşit să atragă în sprijinul ideii de 

înfiinţare a muzeului oraşului atât intelectualii cât şi autorităţile locale, instituţia muzeală 

deschizându-şi porţile la 19 iunie 1904. 

 Începutul secolului XX continuă seria realizărilor urbanistice, în anul 1910   

inaugurându-se Hotelul Ştefan, edificiu impunător ridicat pe locul construcţiei având aceeaşi 

utilitate, dar care fusese afectată de un incendiu puternic în anul 1905. În 1911 s-a dat în 

folosinţă clădirea nouă a Şcolii de Pictură, fenomenul artistic de la Baia Mare înregistrând, până 

după cel de-al Doilea Război Mondial, mai multe substructuri ale educaţiei artistice: Şcoala 
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Hollósy (1896-1901), Şcoala Liberă de Pictură (1902-1927), Şcoala de Arte Frumoase (1927-

1935 şi 1940-1950).  

 Parcul oraşului s-a conturat pe locul grădinii publice amenajate în perioada 1840-1890, 

devenind un motiv de mândrie pentru localnici, dar şi de apreciere pentru oaspeţii oraşului.  

 Unirea din 1918 şi instaurarea administraţiei româneşti au determinat modificări 

structurale, în consonanţă cu evoluţia societăţii româneşti. Astfel, Direcţia minelor şi uzinelor 

metalurgice Baia Mare a preluat toate proprietăţile fostei structuri existentă anterior, coordonând 

exploatările miniere din zonă (Valea Roşie, Dealul Crucii, Baia Sprie, Cavnic, Băiuţ), dar şi pe 

cele din Rodna Veche, Roşia Montana şi Săcărâmb, precum şi Uzinele metalurgice Firiza de Jos 

şi Zlatna. Pe lângă aceste mine ale statului au funcţionat şi societăţi miniere particulare, multe cu 

capital străin.  

 Realităţile economico-industriale nu păreau să fi fost într-o contradicţie fundamentală cu 

mediul înconjurător, de vreme ce la data de 16 iunie 1930 Baia Mare a fost declarată staţiune 

climatică, situaţie care a adus beneficii zonei pe parcursul deceniului 4. Parcul central, redenumit 

„Regina Maria” constituia un element important al staţiunii, căruia i se adăugau şi altele, precum 

Colonia de Pictură, Sanatoriul Wagner şi Hotelul Ştefan. Piaţa din centrul vechi, în care se 

desfăşurau tradiţionalele târguri, a fost înlocuită, în anii 1933 – 1934, cu un parc bine îngrijit, 

toate aceste realităţi contribuind la definirea oraşului Baia Mare ca o aşezare urbană cochetă şi 

liniştită, în pofida dezvoltării activităţilor de extracţie şi de prelucrare a minereurilor neferoase, 

comparativ cu perioada  anterioară.  

 Bazată pe aceste atuuri, elita băimăreană a iniţiat demersuri pentru validarea oraşului şi 

din perspectivă administrativă, Baia Mare devenind reşedinţa judeţului Satu Mare pentru o scurtă 

perioadă (1926). Eşecul i-a determinat pe lideri să se orienteze spre alte proiecte astfel că la 5 

iunie 1930 Baia Mare a devenit reşedinţa Episcopiei Greco-Catolice a Maramureşului, structură 

ecleziastică înfiinţată prin Concordatul semnat în 1927 între Sf. Scaun şi Regatul României, 

jurisdicţia sa întinzându-se asupra judeţelor Maramureş, Satu Mare şi a unei părţi din Sălaj. 

Catedrala noii episcopii a devenit biserica edificată în perioada 1905-1910, situată pe actuala 

stradă Vasile Lucaciu, care înlocuia prima biserică românească (1771), reşedinţa episcopală fiind 

în localul fostei Şcoli civile de fete, construit în anul 1892.             

Avatarurile celui de-al doilea război mondial şi ale perioadei ocupaţiei (1940-1944) au 

marcat profund comunitatea băimăreană, însă pentru proiectele regimului comunist oraşul Baia 

Mare devenise interesant din perspectivă politică, economică şi administrativă. Astfel, localitatea 

a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, mineritul şi metalurgia predominând în raport cu 

celelalte ramuri industriale. Această componentă a fost dublată de cea administrativă, oraşul 

devenind reşedinţa regiunii Baia Mare (1950), denumită ulterior Maramureş, iar în anul 1968 al 

judeţului Maramureş. Dezvoltarea economică, edilitară, educaţională, creşterea demografică au 

fost exponenţiale. Astfel, dacă în anul 1930 Baia Mare avea aproape 14.000 de locuitori, în 1977 

numărul acestora trecea de 100.000. 

          Realizările industriale şi urbane au fost dublate însă, cu precădere în ultimii ani ai 

regimului comunist, de o altă realitate care, treptat, a devenit nu doar diferită, ci şi opusă celei 

oficiale, cultivată de propaganda comunistă. Cenuşiul a început să predomine nu doar la nivelul 

imaginii de ansamblu, ci şi la cel al existenţei cotidiene, atât de marcată de lipsuri. Activităţile 

industriei miniere şi metalurgice au avut, pe lângă beneficiile dezvoltării, efecte negative asupra 

sănătăţii oamenilor şi mediului. 

 Intrarea „cetăţii” în „zodia libertăţii”, după evenimentele din 1989, cu plusurile şi 

minusurile susceptibile a fi identificate, denotă intenţia clară a comunităţii băimărene de a-şi 

afirma valorile tradiţionale în consonanţă cu tendinţele majore ale epocii actuale. 
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CAPITOLUL  IV - POPULAŢIA MUNICIPIULUI BAIA MARE, RELIGIA 
 

Secţiunea 1 Populaţia  

 Populaţia municipiului Baia Mare la data de 1 ianuarie 2013 era de  136.175 locuitori din 

care  64.696 de sex masculin şi 71.479 de sex feminin. 

Populaţia municipiului Baia Mare şi structura acesteia, gospodăriile şi locuinţele în baza 

datelor oficiale ale INS urmare a recensămîntului din 2011, se prezintă astfel:  

1.Populaţia stabilă 123.738 locuitori din care 58.800 de sex masculin şi 64.938 de sex 

feminin.    

2.Numărul gospodăriilor este de 44.909 cu un număr mediu de 2,75 persoane pe o 

gospodărie. 

3.Numărul locuinţelor convenţionale este de 54.814 locuinte, 

4.Structura populaţiei din Municipiul Baia Mare după etnie se prezintă astfel:  

-96.105 români (77,6%),  

-12.750 maghiari (10.3%),  

-3107 romi (2,5%), 

-270 germani, (0,21%) 

-153 ucraineni, (0,12%) 

            -164 alte etnii  

            -11.189 etnie nedeclarată. 

5.Structura populaţiei din Municipiul Baia Mare după religie se prezintă astfel: 

-83.140 ortodoxă (67,2%),   

-8.891 romano-catolică (7,2%), 

-6.412 reformată (5,1 %),  

-5.590 greco-ctolică (4,5%),  

-4.442 penticostală(3,5%),         

-1.411 martorii lui Iehova (1,1%),  

-658 baptistă(0,5%)   

-868 alte religii,  

-269 fără religie,      

-247 atei,  

-11.810 religie nedeclarată. 

 În baza datelor statistice oferite de recensămintele populaţiei din ultimele decenii, situaţia 

populaţiei la nivelul municipiului s-a prezentat astfel: 

 Conform datelor oferite de recensământul populaţie din perioada interbelică, 

recensământul populaţiei din 1930 consemnează în Baia Mare 13.856 de locuitori din care 6.294 

români, 2.977 maghiari, 1.927evrei, 826 germani, restul alte etni. Au fost înregistrate de 

asemenea 2.963 clădiri cu 3.591 de gospodării. 

 La recensământul din anul 1992 Baia Mare număra 149.205 locuitori din care 75.453 

femei, 73.752 bărbaţi. 

 La recensământul din 2002, populaţia stabilă a Municipiului Baia Mare a fost de 137.976 

locuitori, reprezentând 27% din populaţia totală a judeţului Maramureş, structura populaţiei după 

etnie prezentându-se astfel: 114.312 români, 20.404 maghiari, 2270 romi, 478 germani, 346 

ucraineni, 57 evrei, 23 italieni, 86 altă etnie.  

Scăderea numărului populaţiei conform datelor de la recensămintele mai sus amintite, în 

perioada 1992 – 2011 cu 25.467 locuitori, se datorează atât scăderii sporului natural urmare a 

reducerii ratei natalităţii de la 13.9 la 9.2 născuţi vii la 1000 locuitori, cât şi soldului negativ  al 

migraţiei interne şi externe.  
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 Scăderea populaţiei municipiului Baia Mare îşi are explicaţia în principal, în reducerea 

locurilor de muncă, prin disponibilizări masive din: industria minieră, metalurgică, a 

construcţiilor de maşini, industria de prelucrare a lemnului, textilă şi altele, cât şi din ramura 

construcţiilor de locuinţe şi industriale, respectiv migraţia masivă spre ţări din Europa după 

aderarea României la Uniunea Europeană. De asemenea o parte a populaţiei active, precum şi a 

pensionarilor din municipiu şi-au stabilit domiciliul în comunele şi orașele limitrofe. 

 În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe în 2011, se remarcă preponderența 

populaţiei de sex feminin, ca şi la recensămintele anterioare.  

 

 

 

Secţiunea a 2-a Religia 

Viaţa spirituală în municipiul Baia Mare a fost şi este bine dezvoltată, existând mai multe 

culte religioase.  

Populaţia de religie ortodoxă este preponderentă, în municipiu existând Episcopia 

Maramureşului şi Sătmarului din care fac parte următoarele  parohii şi biserici din Baia Mare : 

PAROHIA „Adormirea Maicii Domnului”, PAROHIA „Naşterea Domnului, PAROHIA „Sfinţii 

Impăraţi Constantin şi Elena”, Policlinica II “Sf. Mc. Pantelimon", PAROHIA „Soborul Sfinţilor 

Apostoli Petru si Pavel”, Capela Spital Judeţean, PAROHIA „Sfântul Mucenic Dimitrie”, 

PAROHIA „Sfinţii Apostoli Petru Si Pavel,”PAROHIA „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Capela 

T.B.C. „Sfinţii Dr. Cosma şi Damian”, PAROHIA „Naşterea Maicii Domnului”PAROHIA 

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, PAROHIA „Sfântul Nicolae” 

Capela Spital Contagioase, PAROHIA „Buna Vestire, Biserica de lemn„Sf. Mare Mucenic 

Gheorghe”- Muzeul Satului, PAROHIA „Sfântul Vasile cel Mare”, Jandarmerie - „Sfinţii 

Arhangheli,”PAROHIA „Înalţarea Domnului” PAROHIA „Cuvioasa Paraschiva, PAROHIA 

Valea Borcutului „Adormirea Maicii Domnului,” Unitatea Militara - „Sfântul Mucenic 

Gheorghe”Capela Penitenciar, PAROHIA "Duminica Mironosiţelor", I.S.U. Maramures "Sf Iosif 

cel Nou de la Partos." 

Altă religie tradiţională în municipiul Baia Mare  este cea greco-catolică cu Eparhia 

Maramureş, având sediul în municipiu şi următorele parohii: Parohia nr.1  Capela Institut 

Teologic, Parohia nr.2 „Sfânta Maria” Baia Mare, Parohia nr.3 „Sf. Anton” Baia Mare,  Parohia 

nr.4 „Sf. Cruce” Baia Mare, Parohia nr.5 „Bunavestire” Baia Mare, Parohia „Schimbarea la faţă” 

Baia Mare – Ferneziu. În această Eparhie după 1990 au fost înfiinţate  două mănăstiri:  

Mănăstirea „Sfânta Maria” a Surorilor Baziliene, Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului 

Lauretane. 

Biserica romano-catolică este prezentă în Municipiul Baia Mare cu următoarele parohii: 

Parohia Sfânta Treime, Parohia Cristos, Regele Universului, Parohia Sfânta Elisabeta a Ungariei, 

Parohia Sfântul Iosif, Parohia Sfântul Francisc de Assisi. 

 Alte culte religiose, reprezentate prin una sau mai multe biserici, sunt:  Biserica 

Reformată din România cu două parohii; Uniunea Penticostală Biserica lui Dumnezeu 

Apostolica, cu 5 biserici; Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste cu 3 biserici; Organizaţia 

religioasă Martorii lui Iehova cu 3 case de rugăciune; Biserica Evanghelică Lutherană; Biserica 

Adventistă de ziua a şaptea, Societatea Creştinilor Nou apostolici.     

          

 

 

 

http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm1#bm1
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm1#bm1
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn4#bmn4
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn4#bmn4
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp1#bmnp1
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm2#bm2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm2#bm2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm2#bm2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp2#bmnp2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm3#bm3
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm9#bm9
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm9#bm9
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn6#bmn6
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp3#bmnp3
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp3#bmnp3
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp3#bmnp3
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm4#bm4
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bm4#bm4
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn7#bmn7
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn7#bmn7
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp4#bmnp4
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn2#bmn2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn2#bmn2
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn8#bmn8
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn8#bmn8
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp5#bmnp5
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp5#bmnp5
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp5#bmnp5
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn9#bmn9
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn9#bmn9
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmn9#bmn9
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#bmnp6#bmnp6
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#capelapenitenciar#capelapenitenciar
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#duminicamironositelor#duminicamironositelor
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#isubm#isubm
http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/baiamaret.htm#isubm#isubm
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CAPITOLUL V - AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

LOCALE 
 

Secţiunea  1 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 

 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare – Autoritatea deliberativă a administraţiei 

publice locale prin care se realizează autonomia locală.  

            Sediul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare se află pe str. Gheorghe Şincai nr. 37,  

Principalele atribuţii ale Consiliului Local privesc organizarea şi funcţionarea aparatului 

de specialitate al  primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor de pe raza municipiului; dezvoltarea economico-socială şi de 

mediu a municipiului; administrarea domeniului public şi privat, cooperarea  interinstituţională 

pe plan intern şi extern. Atribuţiile Consiliului Local sunt detaliate în art.36 din Legea nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul local îndeplineşte orice 

alte atribuţii stabilite prin lege în competenţa sa. 

În exercitarea atributiilor sale, Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. 

 Consiliul Local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat. Numărul membrilor Consiliului Local este stabilit prin Ordin al 

Prefectului judeţului Maramureş, în funcţie de numărul locuitorilor municipiului, pentru 

mandatul 2012 -2016 , acesta fiind stabilit la  23.  

 

 Structura politică a Consiliului Local, ca urmare a validarii mandatelor consilierilor locali 

în baza rezultatelor de la alegerile locale din 10 iunie 2012, se prezinta astfel: 

 -8 Consilieri USL-PNL,  

 -7 consilieri USL-PSD,  

 -2 consilieri UPM-PDL+UNPR 

 -2 consilieri USL-PC,   

 -2 consilieri UDMR,  

 -2 consilieri PP-DD. 

 

  Lista nominală a consilierilor locali în funcţie la data de 01.05.2014 este prevăzută în 

Anexa 1 la prezentul statut.  

            Întrunirile în plen se desfăşoară atât în Sala Europa din incinta primăriei, cât şi în sala de 

şedinţe a Complexului Millenium din  P-ţa Libertăţii (Centrul vechi  al municipiului ). 

 După constituire, Consiliului Local a stabilit componența comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de 

specialitate sunt stabilite de către Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 

şi au fost modificate conform HCL nr. 211/2012  şi HCL  nr. 25/2014. 

 

I .Comisia pentru activităţi economico-financiare 

Este formată din 9 membrii şi avizează proiectele de hotărâri care vizează bugetul local 

şi, în general, problemele legate de activitatea financiară a municipiului, activitatea serviciilor 

publice, a societăţilor, instituțiilor publice şi regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului  

local, stabilirea impozitelor  şi  a taxelor  locale, în condiţiile legii; 

Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin  lege sau de către Consiliul local al 

Municipiului Baia Mare. 
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II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism. 

Este formată din 7 membrii şi avizează proiectele de hotărâri care vizează în general amenajarea 

teritoriului şi urbanismul,  proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a 

resurselor naturale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului; 

Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin  lege sau de către Consiliul local al 

Municipiului Baia Mare. 

 

III. Comisia pentru activităţi social culturale, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, juridică şi de disciplină. 
Este formată din 7 membrii şi   avizează   proiectele de hotărâri care vizează în special activitatea 

de furnizare a serviciilor publice cu caracter social  de interes local,  ordine publică, educaţia, 

sănătatea,  cultura, tineretul, sportul, situaţiile de urgenţă, atribuirea în condiţiile legii  a 

denumirilor  de străzi,  pieţe şi  obiective de interes public local; 

Comisia exercită şi alte atribuţii stabilite prin  lege sau de către Consiliul local al 

Municipiului Baia Mare. 

Componenţa nominală a comisiilor pentru mandatul 2012-2016 a fost stabilita prin HCL 

nr. 212/2012 şi HCL  nr. 25/2014, fiind  prevăzută în Anexa 2 la prezentul statut. 

 

Secţiunea a 2-a Primarul municipiului Baia Mare  

Primarul municipiului Baia Mare este autoritatea executivă a administraţiei publice locale 

prin care se realizează autonomia locală, fiind ales prin vot universal, egal, direct, secret, şi liber 

exprimat pe o durată de 4 ani. 

Primarul îndeplineşte o functie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 

ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului 

judeţean, în condiţiile legii. 

 Primarul reprezintă municipiul Baia Mare în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie, semnul distinctiv al acestuia 

fiind eşarfa în culorile drapelului national, pe care trebuie să o poarte la solemnităţi, ceremonii 

publice şi la oficierea căsătoriilor.  

 Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Primarul îndeplineşte 

următoarele atribuţii generale:  

 

1-atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

2-atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  

3-atribuţii referitoare la bugetul local;  

4-atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor. 

 

În calitate de reprezentant al statului primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă, 

de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; de asemenea 

exercită atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumurilor şi 

recensămintelor. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi speciale şi alte acte 

normative. 

Atribuţiile stabilite primarului prin lege sau alte acte normative, pot fi delegate 

viceprimarilor municipiului, secretarului municipiului, conducătorilor compartimentelor 
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funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

            În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce 

au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 

 Municipiul Baia Mare, potrivit Legii nr. 215/2001 republicată, are doi viceprimari aleşi 

prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor Consiliului Local. 

Viceprimarii sunt înlocuitorii de drept ai primarului şi exercită atribuţii ce le sunt delegate de 

către acesta. 

 

Secţiunea a 3- a Primăria Municipiului Baia Mare ca structură funcţională  

 

 Primăria Municipiului Baia Mare  este o structură funcţională cu activitate permanentă 

formată din primar, viceprimari, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului 

care soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale, având ca atribuţii ducerea la 

îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului. Primaria are sediul 

administrativ pe str. Gheorghe Şincai nr. 37, aparatul  de specialitate al primarului fiind dispus în 

mai multe locaţii din municipiu. 

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa, primarul beneficiază de 

un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Acesta este format din funcţionari publici şi 

personal contractual şi este structurat pe compartimente funcţionale, respectiv direcţii, servicii, 

birouri, compartimente. 

 Această structură este de tip piramidal, cu subordonare ierarhică pe verticală şi 

funcţională pe orizontală, fiind formată din şapte nivele ierahice astfel: 

 

 I   Primarul Municipiului Baia Mare 

 II  Viceprimarii, administratorul public şi secretarul municipiului,  

 III Direcţii generale, 

IV Direcţii de specialitate, 

            V  Servicii,  

VI Birouri, 

VII Compartimente constituite în cadrul celorlalte structuri sau de sine stătătoare.  

 

 

CAPITOLUL VI - CĂILE DE COMUNICAȚIE 
 

Secţiunea 1 Rutiere, Feroviare şi Aeriene 

Baia Mare este al III-lea centru de importanţă regională din Regiunea V, precum şi nod 

principal de legătură între graniţele de nord, vest şi nord -est ale României, prin Drumul 

European E58, pe ruta Satu Mare – Baia Mare – Bistriţa – Suceava – Botoşani - Iaşi.  

Datorită poziţiei sale geografice avantajoase, Baia Mare întruneşte atributele unui 

însemnat nod rutier şi feroviar, constituind punctul de convergenţă pentru localităţile din 

împrejurimi: Baia Sprie, Recea, Tăuţii Măgherăuş. 

 Totuşi, Municipiul Baia Mare şi întreaga regiune Nord-Vest nu sunt traversate de nici un 

Coridor Paneuropean, ceea ce limitează accesibilitatea rutieră şi feroviară a municipiului faţă de 

restul Uniunii Europene. 
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Căi de comunicaţie rutiere 

 Accesul rutier spre municipiul Baia Mare, se realizează pe următoarele căi de acces : 

 Drumuri europene şi naţionale: 

 - E 58  DN 1C Baia Mare – Satu Mare 70 km spre graniţa de vest Ungaria  

 - E 58  DN 1C Baia Mare – Cluj Napoca  150 km, spre sud centrul României, 

  - DN 18 Baia Mare – Sighetu Marmaţiei 66 km spre graniţa de nord Ucraina  

  - DN 18B Baia Mare –Târgu Lăpuş 44 km,  spre est, 

 Drumuri judeţene:   - DJ 182B Baia Mare – Satu Nou de Jos – Şomcuta Mare  

                      - DJ 183   Baia Mare – Firiza – Izvoare  

 Drumuri comunale: - DC   5 Baia Mare – Chiuzbaia  

               - DC 69 Baia Mare – Săsar  

              - DC 70 Baia Mare – Mocira  

                       - DC 25 Baia Mare str. Oborului  

Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 249/2012  a fost aprobat Nomenclatorul Stradal al 

Municipiului Baia Mare care cuprinde un număr de 385 străzi şi clasificarea acestora în cele 4 

categorii. 

Lungime totală carosabil = 213.822,42  m din care: asfalt 164.751,27 m, beton 12.671,00 

m, macadam 21.805,00 m, piatră 6.470,50 m, pamânt 3.476,95 m, pavaj 4.577,70 m, drum privat 

 70,00 m.  

 

Harta: Axele rutiere din cadrul regiunii Nord-Vest 
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 Căi de comunicaţie feroviare  
Municipiul  Baia Mare a fost legat la reţeaua de cale ferată pe data de 6 iulie 1884 odată 

cu inaugurarea liniei Satu Mare - Baia Mare, iar pe data  de 2 octombrie 1889 s-a inaugurat şi 

linia Baia Mare - Jibou.  În anul 1884 s-a inaugurat şi gara (veche) din Baia Mare, o clădire 

modestă care dispunea de  4 linii pentru primirea şi expedierea trenurilor. Dezvoltarea economică 

şi socială a Maramureşului, în special a industriei  miniere din zonă, au făcut ca gara CFR  Baia 

Mare (cu toate dezvoltările întreprinse, prelungiri de linii şi construcţii aferente) să nu mai facă 

faţă traficului de călători şi marfă în anii de la mijlocul secolului XX, fapt ce a impus construcţia 

actualei staţii într-o locaţie nouă cu acces liber, atât dinspre Satu Mare, cât şi dinspre Jibou. 

Astfel la data de  29 octombrie 1968 a fost inaugurate şi dată în folosinţa actuală Gara CFR a 

municipiului Baia Mare. 

Gara municipiului Baia Mare este un nod feroviar situat pe magistrala 400 a Căilor Ferate 

Române. Gara este deschisă traficului intern  şi internaţional. 

Căile ferate asigură legătura municipiului Baia Mare pe magistrala IV spre Dej şi Satu 

Mare  pentru transportul feroviar de călători şi marfă, municipiul dispunând de o staţie de 

călători şi trei staţii de marfă. Din staţia CFR Baia Mare se poate călătorii spre diverse 

destinaţii :Tren InterRegio pe ruta  Baia Mare - Timisoara,  Tren InterRegio pe ruta Baia Mare  -  

Bucureşti, TrenExpres, Baia Mare - Cluj Napoca, TrenRegio Baia Mare - Satu Mare,  TrenRegio 

Baia Mare – Jibou. 

 

Căi de comunicaţie aeriene 
Aeroportul Internaţional Baia Mare asigură traficul aerian pentru întreg judeţul 

Maramureş, fiind organizat ca regie autonomă în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. 

Aeroportul a fost înfiinţat pe actualul amplasament în anul 1964, atunci construindu-se pista 

betonată. Aeroportul este situat pe raza oraşului  Tăuţii Măgherăuş la 10 km de centrul 

municipiului Baia Mare. Pista de decolare - aterizare  este din beton, cu lungimea de 1800 m şi 

lăţime de 30 m plus acostamente de 7,5 m de fiecare parte a pistei, capacitate portantă pe roata 

izolată: 14 tone. Aerogara este construită pe doua nivele, asigurând fluxul atât pentru trafic intern 

cît şi pentru trafic extern. Fluxul pentru curse interne are capacitatea de 100 de pasageri pe ora, 

iar cel pentru curse externe are capacitatea de 50 de pasageri pe ora. Aerogara asigură în 

principal transportul pe linia Baia Mare –Bucuresti, operată de către Tarom. 

 

Secţiunea a 2-a  Transportul public urban  

Transportul public urban la nivelul municipiului şi pentru 2 oraşe, respectiv 4 comune  

din Zona Metropolitană Baia Mare este asigurat de către societatea comercială S.C.  URBIS S.A. 

Baia Mare. 

 Linii deservite în Baia Mare: 

  - 8 linii de autobuz,  

  - 1linie de troleibuz, 

  - 1 linie  microbuz  

  - 11 linii speciale (spre unităţile economice ).  

 

Liniile de transport în comun asigură în  Municipiul Baia Mare următoarele trasee : 

 

1- E.P. Săsar – Bif. Baraj; 3/11- Dispecerat URBIS – Unic; 4- Dorna– Cart. V. Alecsandri; 5- 

Dispecerat URBIS – Valea Borcutului; 9- Gară – Str. Alba Iulia 18- IMMUM – Firiza(Blidari); 

34- Dorna– Center – Grănicerilor; 40- IMMUM – Metro; 31. Gară – Cart. Valea Roşie – 

microbuz; 51. Dispecerat URBIS – Real – troleibuz 

http://baiamare.timisoara.merstren.ro/mersul_trenurilor.html
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CAPITOLUL  VII - REŢELE TEHNICO-EDILITARE 
  

 Municipiul Baia Mare dispune de toate facilităţile pe care le are un oras modern, conform 

cerinţelor din  sec XXI, dispunând de reţele de apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, 

telefonice, internet, televiziune prin cablu, o vastă reţea de antene GSM care asigură întreaga 

acoperire a teritoriului municipiului. 

 

Secţiunea 1 Reţele tehnice  

 

Alimentare cu apă 

 

Lungimea totală a reţelei de apă potabilă este 302,76 km- număr abonaţi casnici – 42.156, 

agenţi economici –2.305, instituţii –  234 , cu  un consum mediu – 9.111 mil. mc/an 

Sursele de alimentare cu apă : priza din lacul Berdu – 950 l/s şi prin priza de rezervă baraj 

Strâmtori Firiza 15 l/s . 

 

 

Canalizare 

            Reţeaua de canalizare a municipiului cu o lungime de 200,4 km deserveşte  72% din 

populaţia municipiului, volumul apelor uzate epurate fiind de – 24,534 mil. Mc 

 

   Reţele electrice 

Alimentarea cu energie electrică acoperă întreaga suprafaţă a municipiului prin linii electrice 

aeriene  cu lungimea de 73.546 km;  linii electrice  subterane cu lungimea de – 54.662 km, prin 

posturi şi staţii de transformare ale energiei electrice din municipiul Baia Mare, operate de SC 

Electrica S.A  

  În municipiul Baia Mare producerea energiei termice nu se mai face în sistem centralizat, 

la acesta renunţându-se treptat începând cu anul 1996, încălzirea fiind realizată cu microcentrale 

de clădire pentru unităţile de învăţământ, sanitare, instituţii publice, agenţi economici şi blocuri 

de locuinţe sociale, proprietatea municipiului Baia Mare. Exploatarea microcentralelor termice 

care deservesc unităţile din învăţământul preuniversitar şi blocurile de locuinţe sociale se face de 

către Direcţia energetică din cadrul S.P.A.U. care deţine autorizaţii ISCIR şi ANRE pentru 

această activitate. 

 Pentru locuinţele proprietate personală energia termică se asigură prin microcentrale 

termice de apartament. 

       

Secţiunea a 2-a Servicii de telecomunicaţii  

În Municipiul Baia Mare sunt mai  multe companii care oferă servicii de telecomunicaţii, 

televiziune şi internet prin cablu, respectiv: 

 

Romtelecom,  

RCS & RDS,  

Orange,  

Vodafone, 

Cosmote,  
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Municipiul Baia Mare  este complet acoperit de reţele de telefonie mobilă 

 

 

 

CAPITOLUL VIII - SALUBRITATE, ZONE VERZI ŞI AGREMENT 
 

Secţiunea 1 Salubritate 

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului de salubritate: 

- precolectarea, colectarea şi  transportul deşeurilor municipale; 

- sortarea deşeurilor municipale; 

- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării deşeurilor; 

- depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 

- înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;  

- măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

- curăţarea şi transportul zăpezii pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei şi îngheţ; 

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj; 

- colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile 

celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice, electronice etc.); 

- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări; 

- dezinsecţia şi deratizarea. 

     Numărul de străzi pe care se efectuează salubrizarea stradală este de 350, în suprafaţă 

totală de 5.608.170 mp.  

     În Municipiul Baia Mare există un număr de 732 recipienţi de tip iglu pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor, repartizaţi în 125 de locaţii (platforme pentru colectarea deşeurilor 

menajere). 

    Activitatea este efectuată de către un operator autorizat în baza unui Contract de delegare 

de servicii cu perioada contractată până în anul 2018. 

 

Secţiunea a 2-a Zone verzi  

      În prezent, zonele verzi din Municipiul Baia Mare sunt concentrate în special în 

următoarele locaţii: Centura verde de protecţie a malurilor râului Săsar, Parcul Scriitorilor (fost 

Dacia), Parcul Municipal Regina Maria, Câmpul Tineretului cu zona Monumentului Ostaşului 

Român, Parcul Mara, Zona Sălii Sportului şi a Bazinului de înot, Zona Casei Tineretului şi 

zonele adiacente.  

   Suprafaţa totală de spaţiu verde cu acces nelimitat este de 457.267 mp, din care 422.721 

mp teren exclusiv şi 34.546 mp alei aferente zonelor verzi.   

Spaţiul verde administrat  are o medie de 3,3 mp/cap locuitor. 

Categoriile de spaţii verzi sunt: 

            -  parcuri şi grădini 78.692mp media pe cap de locuitor 0,57 mp/cap de locuitor   

-  scuaruri: 61.994 mp, media pe cap de locuitor 0,45 mp/cap de locuitor  

-  fâşii plantaţie (aliniamente, intersecţii, giraţii, zone verzi diverse) 31.540 mp, media  

   1,36 mp/ cap de locuitor 

     - Spaţii verzi neorganizate (terenul serelor, teren zona uzina de apă, parc castani)  
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         128.492 mp, media 0,93 mp/ cap de locuitor. 

Spaţiile verzi neorganizate sunt zone de teren cuprinse în diferite proiecte,  precum 

amenajarea Parcului Central pe terenul de pe str. Serelor, Parcul Castanilor. 

Suprafaţa spaţiilor verzi din cuprinsul unităţilor de locuit la ora actuală este de 1.545.532 

mp, acesta reprezintă 11,2 mp/cap de locuitor. 

 

Secţiunea a 3-a Zone de agrement   

În conformitate cu Legea nr. 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, în 

Municipiul Baia Mare sunt amenajate  zone de agrement în următoarele locaţii:  

Nr. 

crt. 

Locație Denumirea administratorului  

şi datele de identificare 

Dotări/amenajări existente  

1 Baia Mare 

Valea Roşie 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

2 Baia Mare 

Valea Usturoiului 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

3 Firiza 

Valea Romană 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

4 Firiza 

Confluenţă râul Firiza cu 

 lacul Stâmtori-Firiza 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

5 Blidari  

Valea Sturului  

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

6 Firiza 

Valea Neagră  

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

7 Baia Mare 

Valea Borcutului 

- pârâul Bartoşa 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

8 Firiza 

Baraj - lac acumulare 

O.S.M. Baia Mare 

str. Petőfi Sandor nr. 15A 

mese+bănci, vetre de foc 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX - PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 

Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale Baia Mare este  format din bunuri mobile şi 

imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat, precum și drepturile şi 

obligaţiile sale cu caracter patrimonial. Municipiul Baia Mare face parte din categoria 

persoanelor juridice de drept public titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care 

acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile 

legii. 

Bunurile aflate în proprietate publică, alcătuiesc domeniul public al municipiului Baia 

Mare, regimul juridic al acestora fiind reglementat de Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică cu modificări şi completări şi de către Titlul VI art. 861-865 din Noul Cod 

Civil, Legea nr. 287/2009 republicată.  
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Celelalte bunuri aparţinând municipiului Baia Mare sunt proprietatea privată a acestuia, 

alcătuind domeniul privat al municipiului, care este supus regulilor generale privind patrimoniul 

persoanelor juridice, dar cu unele îngrădiri având în vedere specificul acestei proprietăţi. 

Lista bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare, 

a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, fiind modificată ulterior prin Hotărârea 

Guvernului nr. 656/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 767/2011. Această listă are o  dinamicitate 

a intrărilor şi ieşirilor foarte mare datorită dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare a 

municipiului, extinderea intravilanului, a reţelelor de utilităţi, a reţelei stradale şi  alte funcţiuni 

de interes general specific urbane, retrocedări a unor imobile etc. Lista  anexă la H.G nr. 

934/2002 se modifică anual, urmare a inventarierii patrimoniului municipiului. 

Domeniul public al municipiului Baia Mare cuprinde următoarele categorii de bunuri: 

 

- drumurile de interes local, străzi, trotuare, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, parcuri, târguri 

şi oboare publice, stadion, terenuri de sport  şi zone de agrement; 

- sistemele de alimentare cu energie electrică care nu sunt de interes naţional sau judeţean, 

reţelele de iluminat public; 

- sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- sistemul de transport public local de persoane; 

- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (care nu sunt declarate de interes naţional); 

- locuinţele sociale; 

- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile publice locale ale 

municipiului şi instituţiile publice de interes local, licee, şcoli, grădiniţe, policlinici, spitale, 

teatre, etc; 

- bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, care nu au fost declarate de 

interes public naţional; 

- terenurile cu destinaţie forestieră, care nu fac parte din domeniul public sau privat al statului şi  

nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

- adăposturile de apărare civilă; 

- alte bunuri de utilitate publică de interes local declarate ca atare de către consiliul local . 

În calitate de persoană juridică de drept public şi titular al dreptului de proprietate 

publică, municipiul Baia Mare exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care 

compun domeniul public, în limitele şi condiţiile legii, prin autorităţile publice locale: Consiliul 

Local al Municipiului Baia Mare, ca autoritate deliberativă, si Primarul Municipiului Baia Mare, 

ca autoritate executivă şi reprezentant legal al municipiului. 

 

Bunurile din domeniul public sunt declarate de lege: 

-inalienabile, adică nu pot fi înstrăinate, ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau 

închiriate, în condiţiile legii; 

-insesizabile, nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;  

-imprescriptibile, nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul 

posesiei de bună credinţă asupra bunurilor mobile, 

Bunurile din domeniul public pot fi dobândite de către municipiu: 

-prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii; 

-prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii; 

-prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa 

dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 

-prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine 

de uz ori de interes public; 

-prin transferul unui bun din domeniul privat al municipiului în domeniul public al acestuia, în 

condiţiile legii; 

-prin alte moduri stabilite de lege. 
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Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul 

privat, dacă a încetat uzul sau interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

Domeniul privat al Municipiului Baia Mare este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de lege. 

Bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului sunt supuse dispoziţiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

Consiliul Local al  Municipiului Baia Mare are obligaţia de a administra domeniul public 

şi domeniul privat de interes local. Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de 

către toţi cetăţenii fără discriminare în limitele legii, în mod direct, precum şi în mod  indirect – 

prin intermediul unor instituţii publice care au în administrare acele bunuri, administrare tot în 

interesul comunităţii locale. 

Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale – municipiului Baia Mare sunt 

supuse inventarierii anuale. Consiliului local i se prezintă anual de către primar un raport asupra 

situaţiei gestionării bunurilor. Cu privire la bunurile din domeniul public poate hotărî doar 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, închirierea sau concesionarea acestora în interesul 

comunităţii locale. 

              Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a unor 

instituţii publice de interes local, prin hotărâre a consiliului local. Titularul dreptului de 

administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin 

care i-a fost dat în administrare.  

Închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Baia Mare, se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local, se atribuie de regulă prin licitaţie publică, iar contractul de închiriere va 

cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 

Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română 

sau străină. 

Concesionarea bunurilor proprietate publică  se aprobă de către consiliul local, atribuirea se face 

doar prin licitaţie publică, în condiţiile legii (OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de 

concesiune a bunurilor din domeniul public), condiţiile şi clauzele concesionarii se stabilesc şi se 

aprobă prin hotărâre a consiliului local.  

Consiliul local în calitate de autoritate deliberativă conform prerogativelor conferite de 

lege este singurul în masură să stabilească reguli şi regulamente de închiriere şi concesionare a 

bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului, în scopul asigurării gestionării corecte şi 

transparente a patrimoniului unităţii administrative-teritoriale, cu repectarea legislaţiei specifice. 

Toate hotărârile Consiliului Local al Municipiului Baia Mare prin care se dispune de 

patrimoniul public sau privat al municipiului (dare în administrare, concesionare, închiriere 

bunuri din domeniul public, vânzare bunuri din domeniul privat) se adoptă cu votul a două treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie. Cu aceeaşi majoritate se adoptă şi hotărârile prin care 

consiliul local achiziţionează bunuri pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale. 

 Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se 

fac venit la bugetul local al municipiului. 

 

 

CAPITOLUL X - SERVICII PUBLICE, REGII ŞI SOCIETĂŢI 

COMERCIALE 

Secţiunea 1 Servicii publice 

 

         1.Serviciul Public Asistenţă Socială 

 Serviciul Public Asistenţă Socială (SPAS) s-a înfiinţat ca serviciu în subordinea 

Consiliului Local Baia Mare la data de 1 iulie 2002 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
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155/2002 ca serviciu public cu personalitate juridică, având ca obiect principal de activitate 

asistenţa socială a populatiei municipiului, şi are  sediul pe str. Dacia nr.1.  

S.P.A.S. Baia Mare îşi desfăşoară activitatea pe baza unei strategii aprobate şi susţinute 

de către Primarul municipiului Baia Mare şi Consiliul Local, a  Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare aprobat de  Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, precum şi pe baza legislaţiei 

de specialitate în vigoare . 

În toată această perioadă, instituţia a cunoscut o dezvoltare rapidă şi dinamică, 

determinată de evoluţia permanentă a serviciilor oferite, astfel încât să fie în concordanţă cu 

nevoile sociale existente. 

Dacă în primul an în cadrul S.P.A.S. funcţionau doar serviciile logistice, Cantina de 

Ajutor Social şi Centrul de zi pentru vârstnici, actualmente S.P.A.S. este structurat în servicii 

logistice şi servicii sociale strategice, care acoperă o paletă largă de categorii sociale: copii, 

adulţi, vârstnici, victime ale violenţei domestice, persoane cu handicap, alte persoane aflate în 

dificultate.  

Tipurile de servicii acordate de S.P.A.S. sunt: servicii medicale, servicii de creşă şi 

asistenţă socială. Asistenţa socială constă în servicii sociale (primare şi specializate) şi beneficii 

de asistenţă socială.  

 Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea 

sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 

excluziune socială.  

Serviciile sociale primare sunt următoarele:  

a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;  

b) activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;  

c) măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;  

d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;  

e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în 

dificultate;  

f) activităţi şi servicii de consiliere;  

g) măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru 

încurajarea participării şi solidarităţii sociale;  

h) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.  

Serviciile sociale specializate sunt:  

a) Servicii pentru prevenirea şi combaterea riscului de sărăcie 

 Servicii de găzduire adresate persoanelor care trăiesc în stradă 

 Servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială 

 Cantina socială 

b) Asistenţa socială a copilului şi familiei 

 Servicii de prevenire a separării copilului de familie 

 Servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională 

 Servicii pentru copilul lipsit temporar de părinţii săi 

 Servicii de sprijin pentru familiile aflate în dificultate 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

c) Servicii pentru persoane cu dizabilităţi 

 Îngrijire, asistare, educare şi formare 

 Servicii de recuperare, reabilitare, inserţie/reinserţie socială 

 Îngrijire personală la domiciliu 

d) Servicii pentru persoane vârstnice 

 Servicii de informare şi consiliere 

 Servicii de acompaniere 
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 Asistenţa în centre sociale de zi 

 Beneficiile de asistenţă socială sunt: 

a) Beneficii sociale "Prevenirea şi combaterea sărăciei" 

 Ajutoare sociale, ajutoare sociale comunitare, ajutoare de urgenţă, burse sociale 

 Ajutoare în natură, alimentare şi materiale 

 Facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun 

b) Beneficii sociale "Sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale" 

 Alocaţii pentru persoanele cu nevoi speciale 

 Indemnizaţii de îngrijire 

 Facilităţi 

c) Beneficii sociale "Susţinerea copilului şi familiei" 

 Alocaţii pentru copii 

 Indemnizaţii pentru creşterea copiilor 

 Facilităţi 

Creşele oferă servicii educaţionale, îngrijire şi supraveghere şi asigură hrană. 

Serviciile de sănătate constă în asistenţa medicală comunitară, asistenţa medicală în 

unităţi de învăţământ şi asistenţa medico-socială în comunităţi defavorizate. 

Serviciul Public Asistenţă Socială, ca serviciu public cu personalitate juridică este 

structurat pe urmatoarele componente funcţionale: Serviciul Dezvoltare Socială, Serviciul Juridic 

Resurse Umane, Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ, Serviciul "Beneficii de 

Asistenţă Socială", Serviciul Social "Copil – Familie & Persoane cu Dizabilităţi", Serviciul 

Social "Incluziune Socială", Serviciul Social "Vârstnici", Serviciul Consiliere şi Analiză Socială, 

Serviciul Sănătate. 

 

2. Serviciul Public Ambient Urban 

       Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.), înfiinţat prin H.C.L. nr. 171/ din 25.05.2001 

este serviciu public de interes local  cu scop lucrativ şi cu personalitate juridică, care 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Baia Mare şi a Primarului municipiului , conform   

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de  Consiliul Local al Municipiului Baia 

Mare. 

       Sediul S.P.A.U. este în municipiul Baia Mare pe strada Serelor nr. 2. S.P.A.U. este 

ordonator terţiar de credite, îşi desfăşoară activitatea pe baza gestiunii economice-financiare şi 

are buget propriu.                                      

      Cheltuielile curente şi de capital ale serviciului se finanţează din veniturile proprii şi în 

completare din subvenţii de la bugetul local. 

S.P.A.U. îşi poate constitui şi fonduri băneşti sau mijloace provenite din sponsorizări sau donaţii, 

cu respectarea dispoziţiilor legale în materie. 

 

Serviciul Public Ambient Urban are următoarea structură funcţională : 
           Serviciul tehnic, Serviciul dendrofloricol, Serviciul administrare domeniu public, 

Serviciul transport şi întreţinere, Serviciul administrare stadion, Serviciul administrare pieţe, 

târguri şi oboare, şi o structură de producţie prestări servicii. 

Structura de producţie şi prestări servicii cuprinde: Formaţia transport, reparaţii şi  

întreţinere auto, Sector întreţinere, construcţii şi mobilier urban , Sector cimitir municipal şi 

coşerit, Sector parcuri şi zone verzi, Sector gestionare câini fără stăpân, deratizare, Sector 

pepiniera, Sector material dendrofloricol, Direcţia Energetica  

 

Obiectul de activitate al S.P.A.U. îl constituie: 

- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 

privat al municipiului Baia Mare; 
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- producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol şi comercializarea excedentului, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor, a locurilor de  joacă pentru copii, a 

trenuleţului din parcul municipal „ Regina Maria”, a fântânilor arteziene şi a ceasului din Turnul 

Ştefan; 

- administrarea Cimitirelor  municipale, respectiv a Cimitirului municipal nr. II (situat pe b-dul 

Unirii) şi a Cimitirului Municipal nr. I ( situat pe str. Horea nr. 44);  

- curăţirea coşurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare; 

- prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Baia Mare;  

- salubrizarea şi dezăpezirea aleilor din parcurile publice, precum şi a altor zone aparţinând 

domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare; 

- administrarea pieţelor, târgurilor şi oboarelor; 

- prestări de servicii către terţi, definite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare ;  

 

 

Secţiunea a 2-a Regii şi societăţi comerciale 

 

1.  Societatea Comercială  Vital S.A. 

SC. VITAL S.A. se înfiinţează în 1997 (prin desprinderea din RASP URBIS RA) 

păstrându-şi acelaş profil de activitate: distribuirea apelor uzate menajere. Societatea este 

constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul 

Registrul Comerţului în 13/03/1997,  cu  sediul social în Baia Mare str. Gh. Şincai nr. 21. 

 În cadrul acţionariatului municipiul Baia Mare are 86,95% din capitalul social, diferenţa 

fiind deţinută de alte unitaţi administrativ teritoriale din judeţul Maramureş. SC VITAL SA este 

operator regional de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Maramureş şi 

funcţionează în baza licenţei nr. 1335 din 31.01.2011 clasa 2- eliberată de către Autoritatea 

Naţională de Utilităţi Publice (ANRSC). Obiectul de activitate al Societăţii este operarea 

serviciilor de apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform contractului de Delegare 

din anul 2008. Este o organizaţie certificată SRAC are următoarele standarde: ISO 9001: 2008; 

ISO 14001: 2004; OHSAS18001: 2007. 

 Activităţi principale: Captarea, tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi tratarea apelor uzate.  

Din istoricul acestui serviciu public aflăm că în anul 1910 încep lucrările la prima reţea 

de apă şi canalizare a oraşului Baia Mare sursa de apă fiind cele trei izvoare captate din munţii 

Gutâi la o distanţă de 18 km de Baia Mare. 

Zona Centrului vechi, Monetăria şi Fântâna publică  este alimentată cu apă începând cu 

anul 1938 după ce conducta atinge o lungime de 35 km.  

Odată cu dezvoltarea oraşului se dezvoltă şi reţeaua de apă, se înfiinţeză în anul 1950  

Întreprinderea de Gospodărie Comunală Baia Mare şi în 1951 încep lucrările la prima staţie de 

tratare a apei  Uzina veche . 

În anul 1964 a fost pus în  funcţiune Sistemul hidrotehnic Firiza – Strâmtori, lacul de 

acumulare creat având un volum util de 14,5 milioane mc.apa,  reţeaua de distribuţie se extinde 

la 87 Km.   

Dezvoltarea industriei, construcţiei de locuinţe, atrage după sine dezvoltarea reţelei de 

distribuire a apei ajungând la 269 km în 1988, şi modernizarea uzinei de tratare a apei. Staţia de 

epurare atinge capacitatea de 1900 l/sec. treapta mecanică şi 1350 l/sec. treapta biologică. 

Se înfiinţeaza, în anul 1990 R.A.G.C. VITAL RA Baia Mare Regie Autonomă cu obiect 

de activitate “furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa – canalizare respectiv de 
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salubritate în municipiul Baia Mare, iar în anul 1995 prin comasarea regiilor de servicii publice 

locale R.A.S.P. URBIS RA, serviciul de apa canal a fost organizat sub forma unei direcţii.   

 

2. Societatea Comerciala  Urbis S.A.  

S.C.URBIS S.A. Baia Mare este o societate cu capital public având ca acţionari Consiliul 

Local al Municipiului Baia Mare - 97,06%,Consiliul Local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş - 

0,98%, Consiliul Local al Comunei Dumbrăviţa - 0,49%,  Consiliul Local al Comunei Recea - 

0,49%, Consiliul Local al Comunei Groşi - 0,49% şi Consiliul Local al Comunei Săcălăşeni - 

0,49%. 

 Serviciul de transport public local în Municipiul Baia Mare  a început în anul 1953 când 

primele două autobuze de fabricaţie rusească ZIS  circulau pe o singură linie  între  fosta Gară 

CFR (în zona b-dul Unirii actual) şi zona industrială (IMMUM). 

 În anul 1966 se dă în folosinţă actuala bază de exploatare auto pentru transportul în 

comun de pe str. 8 Martie, nr.3 în parcul auto existând numai autobuze de medie capacitate, de 

fabricaţie românească, marca TV . 

 În anul 1975  structura parcului era de 152 de autobuze din care 92 erau de tip UD 112 şi 

14 de tip IKARUS. Până în anul 1980, activitatea de transport în comun în municipiul Baia Mare 

era organizată ca activitate distinctă în cadrul Exploatării de gospodărie comunală(E.G.C.), 

subordonată Intreprinderii Judeţene de Gospodărie, Comunală, Locativă (I.J.G.C.L.), după care 

în anul 1980, ia fiinţă Întreprinderea Judeţeană de Transport Local (I.J.T.L.)  

În anul 1991 din I.J.T.L. se desprinde Regia Autonomă de Transport Local Baia Mare 

care asigură serviciul de transport persoane în municipiul Baia Mare şi comunele limitrofe 

precum şi în oraşele Târgu Lăpuş, Cavnic şi Ulmeni. 

În anul 1996 a fost pusă în funcţiune prima linie  de troleibuz din Municipiul Baia Mare, 

parcul auto fiind format din 10 troleibuze de fabricaţie românească: patru troleibuze articulate – 

tip 217 E şi şase troleibuze solo– tip 212 E. Linia de troleibuz are o lungime de 5,5 km cale dublă 

pe traseul: Urbis– str. Vasile Lucaciu – str. Electrolizei – str. Luminişului – Piaţa Revoluţiei – 

bd-ul Bucureşti – b-dul Republicii – bd-ul Traian – Gara CFR şi retur. 

În anul 1998 Direcţia de transport local se desprinde  din cadrul Regiei Autonome a 

Serviciilor Publice care cuprinde transportul local, energia termică,  apă, canalizarea şi ambientul 

urban. Numele noii societăţi devine S.C. URBIS S.A. Baia Mare, denumire după care 

funcţionează şi  în prezent. 

Începând cu data de 01.01.2014 S.C.URBIS S.A. Baia Mare este operator regional de 

transport persoane pentru Zona Metropolitana Baia Mare, respectiv pentru oraşele: Baia Sprie 

(Tăuţii de Sus, Chiuzbaia, Satu Nou de Sus), Tăuţii Măgherăuş (Băiţa, Nistru, Merişor, Buşag, 

Bozânta Mare) şi comunele: Recea (Mocira, Săsar, Bozânta Mică), Groşi (Ocoliş, Satu Nou de 

Jos), Săcălăşeni (Coruia, Culcea), Dumbrăviţa (Chechiş, Rus, Unguraş, Șindreşti). 

Linii deservite în Baia Mare  

- 8 linii autobuz, 1 linie de troleibuz, 1 linie de microbuz 

- 11 linii speciale (spre unităţile economice)    

Linii exterioare - 14 linii spre oraşele Baia Sprie,  Tăuţii Măgherăuş  şi comunele 

limitrofe din Zona Metropolitană Baia Mare. 

 Liniile de transport în comun asigură următoarele trasee : 

 În  Municipiul Baia Mare:  

1- E.P. Săsar – Bif. Baraj; 3/11- Dispecerat URBIS – Unic; 4- Dorna– Cart. V. Alecsandri; 5- 

Dispecerat URBIS – Valea Borcutului; 9- Gară – Str. Alba Iulia 18- IMMUM – Firiza(Blidari); 

34- Dorna– Center – Grănicerilor; 40- IMMUM – Metro;  

31. Gară – Cart. Valea Rosie – microbuz 

51. Dispecerat URBIS – Real – troleibuz 
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            Baia Sprie  

8- Gară – Baia Sprie;14- IMMUM – Satu Nou de Sus; 21- Baia Sprie – Chiuzbaia. 

Tăuţii Măgherăuş 

6- Dispecerat URBIS – Merişor; 7- Dispecerat URBIS – Băita(Ulmoasa); 13- Dispecerat URBIS 

– Nistru; 29- Dispecerat URBIS – Bozânta Mare 

Recea 

12- Autogară – Lăpuşel; 27-Autogară – Bozânta Mică: 24- Autogară – Mocira; 28- Autogară – 

Săsar 

 Săcălăşeni(Groşi) 

17/23- Piaţa Izvoare – Ocoliş - Coruia 

 Dumbrăviţa(Groşi) 

22 - Piaţa Izvoare - Șindreşti – Unguraş; 16/26 - Piaţa Izvoare – Groşi – Chechiş 

 Parcul auto actual al S.C.URBIS S.A. este format din 49 de autobuze, 19 troleibuze şi 4 

microbuze. 

 Autobuzele şi troleibuzele S.C.URBIS S.A. transportă zilnic 83.500 călători, parcurgând 

13.720 km şi efectuând 626 curse (423 în Baia Mare, 105 spre Baia Sprie şi 98 spre celelalte 

localităţi) 

 

3. Regia Autonomă  Ocolul Silvic Municipal Baia Mare 

 

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este structura proprie de specialitate similară cu cele ale 

statului înfiinţată pentru a realiza gospodărirea silvică şi gestionarea durabilă a pădurilor şi altor 

terenuri cu vegetaţie forestieră din proprietatea Municipiului Baia Mare, pe baza 

amenajamentului silvic şi amenajamentului silvo-pastoral. 

Sediul Ocolului Silvic se află în Municipiul Baia Mare, strada Petofi Sandor nr. 15A, 

judeţul Maramures. 

 Ocolul silvic Municipal Baia Mare funcţionează ca regie cu specific exclusiv silvic, de 

interes local, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare – pe bază de gestiune 

economică proprie, având ca obiect de activitate asigurarea integrităţii, conservarea, 

gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor municipale şi altor terenuri cu vegetaţie 

forestieră proprietate a acestuia preluate în fond forestier în baza Legii nr. 46/2008 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al Ocolului Silvic   este aprobat de  Consiliul 

Local al Municipiului Baia Mare 

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare poate prelua în administrare (similar cum prevede H.G. 

nr. 954/2002 pentru ocoalele silvice R.N.P.) păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 

proprietate a persoanelor fizice şi juridice dacă sunt situate limitrof ori în vecinătatea  pădurilor  

proprietate a  municipiului  Baia Mare. 

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare poate organiza şi desfăşura activităţi de agrement, 

silvoturism şi agroturism, utilizând eficient suprafeţele şi utilităţile pe care le administrează. 

Obiectul de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare este: 

a) principalul obiect de activitate este: 

 – silvicultură şi alte activităţi forestiere 

             b) obiectul secundar de activitate este: 

– vânătoarea, capturare cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii 

anexe vânătorii; 

– exploatare forestieră; 

– colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; 

– activităţi de servicii conexe silviculturii; 

– acvacultura în ape dulci 
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Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, ca regie de interes local, cu structură proprie de 

administrare a terenurilor forestiere proprietate a municipiului, precum şi administrarea 

suprafeţelor de paşuni şi pajişti aparţinând Municipiului Baia Mare, administrează următoarele 

suprafeţe : 

 Pădure : 9473,4 ha din care : - 8452,7 ha aparţinând Municipiului Baia Mare şi 

1020,7 ha aparţinând altor proprietari 

 Păşuni 338.7 ha din care:      -  6,6 ha păşune împădurită 

                                                                   - 36,7 ha păşune cu arbori 

                                                                   - 295 ha păşune goală 

 Pentru nevoile de gospodărire a fondului forestier, Ocolul Silvic mai are în administrare 

următoarele: 

 Drumuri forestiere:  - Prelungire Călămar 2 km 

- Sonioca Valea Roşie 7,96 km 

 Pepiniere silvice:  - Lomaş 0,16 ha 

                                                   - Tăul Crâşmarului 0,24 ha 

                                                   - Jolobodi 0,9 ha 

 Construcţii pentru administraţia silvică: 

   -  Sediu Ocol Silvic; 

- Canton Usturoi; 

- Depozit de Material Lemnos Ferneziu; 

- Sediu district Firiza; 

- Magazie Baraj Ferneziu. 

Amplasamentul terenurilor administrate de Ocolul Silvic Municipal proprietatea 

municipiului se află pe: Valea Borcutului, Valea Usturoi, Valea Sf. Ioan, Valea Amadeea, Valea 

Vicleană, Valea Roşie, Firiza şi Valea Negră.  

 

 

CAPITOLUL XI - ECONOMIA 
 

Datele privind Produsul Intern Brut (PIB) la nivel naţional, regional şi judeţean pot fi 

obţinute din două surse principale şi anume Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat. Nivelul 

PIB-ului nu se calculează la nivelul municipiilor, deci nu se poate evidenţia care este exact  

contribuţia Municipiului Baia Mare la realizarea PIB-ului la nivel judeţean sau regional şi nici 

valoarea PIB-ului / cap de locuitor la nivel de municipiu. Totuşi, se poate avansa ipoteza că rolul 

municipiului Baia Mare în crearea PIB-ului judeţean este extrem de relevant dacă luăm în 

considerare următoarele: 58,82% din populaţia judeţului Maramureş se află în mediul urban, iar 

46% din populaţia urbană este alcătuită din locuitorii Municipiului Baia Mare; locuitorii 

municipiului Baia Mare reprezintă 28% din populaţia judeţului şi concentrează 26% din numărul 

mediu de salariaţi din judeţ; municipiul Baia Mare concentrează circa 80% din întreprinderile 

active în sectoarele industriei, construcţiilor şi serviciilor înregistrate la nivelul judeţului. În 

concluzie, din cauza prezenţei mediului rural şi a unei reţele urbane slab dezvoltate la nivel 

economic, PIB-ul pe cap de locuitor în cadrul judeţului Maramureş este scăzut faţă de alte judeţe 

ale ţării iar PIB-ul municipiului Baia Mare este, cu siguranţă, cu mult peste aceasta valoare.  

 

Secţiunea 1 Industria  

 Municipiul Baia Mare are un profil secundar-terţiar, în care predomină activităţi 

industriale, de construcţii şi servicii. În ultimii ani, se remarcă o creştere substanţială a sectorului 

serviciilor, ceea ce permite definirea economiei Baia Mare ca şi una post – industrială. Serviciile 

dominante sunt comerţul, serviciile publice şi transporturile, existând propuneri semnificative şi 
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în turism, telecomunicaţii, servicii financiar – bancare, cercetare – informatică, recreere – cultură 

– sport.  

 Analiza întreprinderilor potrivit dimensiunii lor relevă faptul că marea majoritate a 

unităţilor au o dimensiune mică şi foarte mică. Ordonarea descrecătoare a numărului de 

întreprinderi pe clase de mărime este următoarea: 

- Micro-întreprinderi; 

- Întreprinderi mici; 

- Întreprinderi medii: 

- Întreprinderi mari 

 

Zonele industriale  

 Baia Mare  a avut o importanţă capacitate industrială care a fost clădită în timp pe 

resursele locale miniere, în special plumb şi cupru. Trei importante zone industriale s-au aflat în 

interiorul oraşului: 

 

1. Zona Industrială de Vest, aproape de gară 

2. Zona Industrială de Est caracterizată de fosta întreprindere de  prelucrare termică 

a minereurilor neferoase Cuprom (Phoenix), prelucrare a cuprului, platforma industrială în 

prezent închisă.  

3. Zona Industrială de Nord (Ferneziu, localizată la nord – est) caracterizată de  

societatea de prelucrare a minerurilor de plumb (Romplumb), platforma de asemenea închisă.  

 În perspectivă în fostele zone industriale se vor relansa activităţi nepoluante menite să 

creeze noi locuri de muncă şi unele spaţii dedicate zonei culturale şi turismului.   

Există aşadar un studiu de fezabilitate pentru reconvesia fostei platforme industriale 

Cuprom. Astfel Municipiul Baia Mare este partener principal în Proiectul SEPA – zone 

productive sustenabile din cadrul Programului de finanţare Europa de Sud – Est, Axa Prioritară 4 

care prevede ,,Dezvoltrea de sinergii transfrontaliere pentru zonele de creştere sustensibilă’’.  

Mina Herja, o locaţie şi ea abandonată se poate transforma în zonă turistică, prin 

prezentarea istoriei mineritului din Baia Mare. 

La nivelul municipiului industria este reprezentată de următoarele ramuri industriale : 

prelucrare a lemnului, constructiile de componente pentru masini şi utilaje, confectiile textile, 

societatile pentru constructii si instalaţii, prelucrare a cărnii,  componente electrice etc.  

Dintre principalii angajatori din municipiu sunt societăţile din industria de prelucrare a 

resurselor naturale cum ar fi lemnul, unităţile de construcţii si instalaţii, societăţile de montaj 

componente auto si utilaje, firme ce activează în industria confecţiilor,  alte societăti din industria 

alimentară în special a prelucrării cărnii şi unităţi din domeniul serviciilor. 

La sfârşitul anului 2014 erau înregistrate în evidența ORC de pe lângă Tribunalul 

Maramureş, având sediul sau domiciliul în municipiul Baia Mare, următoarele entități cu 

activitate economică: 

220 societăți pe acțiuni, 

11.183 societăți cu răspundere limitată, 

3 regii autonome, 

152 societăți în nume colectiv, 

5 societăți în comandită simplă, 

1 societate în comandită pe acțiuni, 

25 organizații cooperatiste, 

3716 asociații familiale, întreprinderi individuale  şi persoane fizice autorizate, 

2 cooperative agricole, 

2 grupuri de interese economice (GIE) 

Aceste societăți  totalizează  778.857.937 lei capital social.  
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În rest, serviciile de asistenţă către întreprinderi sunt furnizate de către organizaţii de 

genul Camerei de Comerţ, CDIMM, UGIR. 

Autoritățile publice din municipiu au intenția de a dezvolta un parc industrial în zona de 

sud, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate. 

 

Secţiunea a 2-a Agricultura  

Fondul funciar al municipiului este constituit din teren agricol şi teren forestier. 

Terenul agricol este compus din: teren arabil, păşuni naturale, fâneţe naturale, livezi. La 

nivelul municipiului ramura agricola nu prezintă o importanţă semnificativă având în vedere 

relieful şi amplasarea.  

Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări: 

- îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local, prin care se asigură 

protecţia împotriva imundaţiilor a trenurilor şi construcţiilor, surse de apă şi emisari pentru 

scurgerea apei; 

- amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarae excesului de 

umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea utilizării în bune condiţii a terenurilor; 

- lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de 

alunecări de teren, prin care se previn, se diminuează, sau se opresc procesele de degradare a 

terenurilor; 

- amenajări pedoameliorative pe terenuri saturate, acide, pe terenuri poluate ; 

- perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea 

eroziunii solului . 

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt în corelare cu lucrările de gospodărie a apelor, 

hidroenergetice, silvice, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de 

urbanism şi de amenajări a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului. 

Din punct de vedere statistic, în domeniul agriculturii situaţia se prezintă astfel: 

- Suprafaţa totală 23.347/ha 

- Suprafaţa arabilă 310/ha 

- Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole 150/ha  

- Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole 7/ha 

- Suprafaţa păşunilor 726/ha  

- Suprafaţa fânaţelor 604/ha  

- Suprafaţă cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie foretieră  17.821/ha 

 

Secţiunea a 3-a Comerţul şi Turismul  

 1.Comerţul  

Comerţul care intră în categoria servicii, se prezintă astfel: 532 unităţi de alimentaţie publică, 

3.208 magazine alimentare şi nealimentare, 195 unităţi de întreţinere şi repararea 

autovehiculelor, 697 depozite alimentare şi nealimentare, 58 de hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare, 8 Supermarket-uri, 1 Hipermarket, 1 Centru comercial mare. 

 

 2.Turismul  

 Ca reşedinţă de judeţ s-a dezvoltat şi în municipiul Baia Mare numărul de tour-operatori 

şi agenţii de turism care oferă produse turistice atât pentru intern cât şi pentru extern. Conform 

unui studiu, în anul 2012, există în Baia Mare un număr de agenţii de turism active. Acestea 

oferă diferite pachete şi circuite turistice care, în general  sunt îndreptate spre exterior. 

 Dezvoltarea turismului în Baia Mare este axat pe următoarele tipuri principale de turism: 
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- Turismul ecologic prin prezenţa în zonă a diverselor arii protejate: rezervaţii 

stiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale; 

- Turismul montan prin apropierea de Munţii Gutâi şi Igniş;  

-  Turismul cultural primeză în Baia Mare şi oferă o gamă de obiective 

culturale, printre care se numără, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de 

Mineralogie si Muzeul de Arta , Muzeul de Etnografie  si Muzeul Satului în 

aer liber, monumente de arhitectură. Oraşul Baia Mare  a fost cunoscut ca un 

oraş târg cu centru istoric, cu clădiri de patrimoniu datând din secolul XV. 

Acestora se adaugă manifestări culturale tradiţionale, festivaluri folclorice, 

târguri expoziţii; 

- Turismul de afaceri şi evenimente. Posibilităţile de organizare de evenimente, 

întâlniri, simpozioane, conferinţe sunt asigurate în prezent de hotelurile şi 

instituţiile din Baia Mare: există un hotel de patru stele şi cinci hoteluri de de 

trei stele, precum şi un număr mare de unităţi de cazare gen pensiuni, clădirea 

Millenium Business  Centrul de Marketing  şi expoziţii ale Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş, Biblioteca Judeţeană cu spaţii generoase de 

conferinţă, dotate cu aparatură tehnică multimedia şi cu facilităţi de nivel 

european. 

 Municipiul Baia Mare dispune de o infrastructură turistică diversă. Există peste 37 unităţi 

de cazare (din care: 11 hoteluri,  pensiuni, 1 motel) cu un grad de confort cuprins între două şi 

patru stele. 

 Centrul istoric Baia Mare, fosta Piaţă Centrală numită şi „Circulus fori”, în prezent 

Piaţa Libertăţii, cuprinde 20 din cele mai vechi clădiri din municipiu. 

 Casa  Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta situată în Centrul Vechi al oraşului,  

construită în anul 1446,  reprezintă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru 

soţia sa Elisabeta. În prezent, aici se organizează diverse expoziţii, clădirea fiind parte integrantă 

a Muzeului Judeţean Maramureş. 

 Localul Monetăriei, clădire construită între 1734-1739, a avut în trecut o destinaţie 

extrem de importantă pentru oraş, prin achiziţionarea metalelor preţioase, baterea şi schimbarea 

monedelor, dreptul de purificare a metalelor. Actualmente este sediul Muzeului Judeţean 

Maramureş, secţia istorie.  

 Turnul Ştefan reprezintă o anexă a Catedralei “Sfântu Ştefan”, ctitorită de Iancu de 

Hunedoara în secolul al XV-lea şi s-a impus în timp ca simbol al trăiniciei oraşului nostru; este 

monumentul cel mai reprezentativ de artă medievală din Baia Mare, fiind construit în stil gotic şi 

având o înălţime de peste 40 m. Iniţial, a servit pentru supravegherea strategică a oraşului şi 

pentru pază împotriva incendiilor. 

            Turnul  Măcelarilor situat la intrarea în Piaţa Izvoarelor,  a fost înălţat în secolul al XV-

lea. Turnul Măcelarilor se mai numea şi al “Muniţiilor”, deoarece aici erau depozitate muniţiile. 

Se numea al “măcelarilor” pentru că această breaslă avea îndatorirea să-l folosească pentru a 

apăra cetatea de eventualele atacuri străine. Legenda spune că de aici s-ar fi tras glonţul care l-a 

ucis pe Pintea Viteazul, haiduc al acestor meleaguri.                                           

 Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, ridicată între anii 1905-1911, este 

situată în zona de est a oraşului. Remarcabil este interiorul catedralei, care are o valoare artistică 

deosebită. 

 Biserica “Sfânta Treime” a fost construită în stil baroc în perioada 1717-1720, fostă 

biserică şi mănăstire a iezuiţilor până în 1773 când se desfinţează ordinul. Ea serveşte drept lăcaş 

de cult pentru credincioşii romano-catolici din oraş. 

 Biserica Reformată se înalţă în partea nordică a centrului istoric, aproape de râul Săsar, 

pe strada Podul Viilor. Clădirea este o biserica monumentală în stil neoclassicist,  construită între  

anii 1792–1809. Turnul a fost terminat în 1836,  biserica este lăcaş de cult pentru credincioşii 

reformaţi.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_istoric_Baia_Mare
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 Biserica Lutherană (evanghelică) a fost construită între anii 1911-1912. În locul acestei 

biserici în trecut exista o biserică simplă din piatră, în stil baroc, aceasta fiind construită  în 

perioada 1805-1809. În interior s-au păstrat băncile bisericii de piatră, orga din 1886, obiectele 

de cult din 1901, precum și magnificul candelabru. 

 Biserica catolică”Sfântul Niculae” din piața Păcii este cel mai vechi lăcaș de cult al 

orașului Baia Mare. A fost construită în anul 1402. Este cunoscută și sub denumirea de biserica 

Sfântul Anton. 

 Sinagoga a fost terminată în anul 1885. Odată cu sinagoga s-au construit mai multe 

lăcașe, cum ar fi baia rituală(mikve), Școala-Grădiniță, precum și locuința rabinului. Sinagoga 

acum este monument. Interiorul este amenajat dupa ritualul evreu-ortodox. 

Han Vulturul Negru este un monument istoric şi de arhitectură, care a fost construit în 

centrul vechi al municipiului Baia Mare înainte de 1780.  În 1880 a devenit sediu al Primăriei; 

din 1950 până în 1999 clădirea a fost ocupată de Judecătoria Baia Mare și de Oficiul de Carte 

Funciară.  

 În Baia Mare pe lângă muzee şi clădiri reprezentative, mai pot fi vizitate monumente 

istorice:  

Monumentul Ostaşului Român amplasat pe Câmpul Tineretului din Baia Mare, este 

dedicat militarilor români care şi-au pierdut viaţa pe câmpul de bătalie din al Doilea Război 

Mondial, fiind  realizat  de către Andrei Ostap. Monumentul a fost dezvelit în anul 1960. 

Sfatul Bătrânilor este un grup statuar alcătuit din cinci personaje reprezentând societatea 

tradiţională maramureşeană în care factorul de decizie, legiuitorul, este redat de un sobor al 

bărbaţilor nobili înţelepţi; a fost realizat de artistul Vida Gheza. Prima versiune a lucrării a fost 

realizată în lemn, în anul 1972, în prezent aflandu-se în colecția Centrului Artistic Baia Mare 

(Muzeul de Artă). Replica din piatră datează din anul 1973 şi este amplasată în faţa Palatului 

Administrativ din Baia Mare. 

Pentru cei ce iubesc natura şi drumeţiile, Baia Mare şi împrejurimile oferă locuri 

deosebite. 

 Parcul Municipal Regina Maria, reprezintă unul din punctele de atracţie ale 

băimărenilor pentru petrecerea timpului liber. În acest parc putem întâlni o serie  de arbori 

ocrotiţi, unii dintre aceştia atingând vârsta de 300 de ani.   

 Parcul Mara este un parc de dimensiuni mai mici, care oferă posibilităţi de distracţie 

pentru copii. În parc sunt edificate: statuia lui I. C. Brătianu şi statuia lui Gheorghe Pop de 

Băseşti. 

Rezervaţia de castani comestibili este situată pe versantul sudic al munţilor Igniş. 

Castanul este ocrotit  prin lege încă din anul 1962 şi este cea mai mare rezervaţie de acest gen 

din ţară. 

Culesul castanelor prilejuieşte în fiecarea toamnă, la Baia Mare, organizarea unor ample 

manifestări cu ocazia ,,Sărbătorii Castanelor”, atrăgând astfel un mare număr de turişti. 

Lacul Firiza este situat la aproximativ 10 km de Baia Mare. Lacul a fost construit pentru 

alimentarea cu apă a municipiului. Împreună cu împrejurimile oferă un peisaj deosebit şi o 

destinaţie  de agrement. 

Coloanele de la Limpedea aflate în cartierul Ferneziu din Baia Mare, fostă carieră de 

andezite piroxenice. Coloanele sunt perfect verticale, au înălţimea de 15 m, și nu au vegetaţie pe 

partea verticală. 

Tăul lui Dumitru, în suprafaţă: de 3 ha, este situat pe platoul nordic al munţilor Igniş, pe 

teritoriul administrativ al oraşului Baia Mare, aceasta zonă fiind formată dintr-o turbărie având în 

centru un lac cu suprafața de 300 m². Flora acestei zone cuprinde: bumbacărița, afinul de 

mlaştină, merişor, specii de rogoz, vuietoare, diverse tipuri de muşchi, etc. 

Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia se află la poalele Vârfului Igniş (1307 m) în partea de 

sud, în Groapele Chiuzbăii, cu suprafaţa de 50 ha. Rezervaţia este de tip paleontologic și 

cuprinde una din cele mai bine conservate flore pliocene din România. Flora fosilă cuprinde 55 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/1780
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de familii, 107 genuri si 240 de specii, dominante fiind elementele est-asiatice și nord-americane  

(31,09%), urmate de plante caracteristice Europei centrale și de sud (12,60%), plante balcanice-

caucaziene (5,85%) și plante mediteraneene (5,58%).  

 

Secţiunea: a 4-a. Investiţiile de capital ale Primăriei 

Printr-o implementare şi o planificare exactă a investiţiilor de capital, primăria Baia Mare 

urmăreşte obiectivul de a promova dezvoltarea comunităţii locale, îmbunătăţind calitatea vieţii şi 

asigurând condiţii de trai sănătoase şi sigure sporind atractivitatea şi dinamismul municipiului 

Baia Mare, punând astfel bazele pentru bunăstarea şi prosperitatea viitoare. Liniile strategice 

urmărite de primăria Baia Mare atunci când planifică investiţiile de capital sunt pe deplin în 

conformitate cu strategia pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului Baia Mare, având scopul 

de a răspunde următoarelor nevoi: 

- Ameliorarea calităţii vieţii  

- Creşterea calităţii zonei urbane, a infrastructurilor şi serviciilor publice 

- Protejarea valorilor culturale şi arhitecturale urbanistice precum şi revitalizarea siturilor 

istorice 

- Crearea căilor de comunicare moderne, îmbunătăţind accesibilitatea, conectivitatea şi 

circulaţia 

- Promovarea municipiului ca „motor al dezvoltării” răspunzând presiunilor investitorilor 

- Promovarea asumării şi îndeplinirii rolului de dispecer în turism, având în vedere 

potenţialul zonei. 

       Pentru perioada 2014 -2020 este prevăzută realizarea unor proiecte de investiţii de interes 

general, care cuprind: 

1. Sistem de telegestiune şi monitorizare a iluminatului public local; 

2. Iluminat arhitectural pentru obiective reprezentative; 

3. Optimizarea transportului în comun prin sisteme de urmărire şi monitorizare;  

4. Extinderea transportului în comun cu troleibuze în municipiul Baia Mare; 

5. Achiziţia troleibuzelor şi a autobuzelor ecologice; 

6. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în comun; 

7. Sistemul de telegestiune şi monitorizare semafoare; 

8. Realizarea sensurilor giratorii şi a semaforizării în intersecţii; 

9. Realizarea de lucrări de reabilitare şi modernizare a străzilor; 

10. Eficientizarea consumurilor energetice şi reducerea emisiilor; 

11. Anveloparea clădirilor aparţinând Consiliului Local; 

12. Realizarea coridoarelor de acces (rutiere, aeriene şi feroviare) pentru a scoate 

Municipiul din izolarea din acest moment: legăturile spre Ungaria si Europa de Vest, 

adică spre Coridorul European V; Completarea centurii ocolitoare este vitală pentru a 

scădea presiunea traficului asupra oraşului şi pentru a garanta accesibilitatea din si 

către oraş în cadrul Zonei Metropolitane Baia Mare; asigurarea unei bune legături cu 

Maramureşul istoric, care in acest moment este deficitară si legătura spre Cluj Napoca 

ca centru al Regiunii Nord-Vest. 

13. Feroviare – folosirea si dezvoltarea reţelei feroviare industriale existente ca şi 

centura alternativă pentru transportul de persoane si mărfuri intre Gara si zona 

industrială Sud-Vest si est, respectiv spre coridorul turistic propus – Ferneziu Firiza. 

14. Râul Săsar - datorită faptului că traversează municipiul Baia Mare a fost identificat 

ca și coridor de acces și potențială legătură:  

 înspre vest până la Aeroport și haldele de steril de la Bozânta Mare; 

 înspre nord-est Ferneziu – Firiza cu conectarea orașului cu arealul cu potențial 

touristic;  
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 înspre est realizând legătura cu Baia Sprie.  

15. Centura Polifuncțională Sud 

 

 

 

CAPITOLUL XII - COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 

Secţiunea  1  Cooperare internă  

Pe plan local Municipiul Baia Mare are relaţii de cooperare cu Consiliul Judeţean 

Maramureş, cu Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş , cu oraşele şi comunele învecinate 

municipiului, inclusiv cu unităţi administrativ-teritoriale din celelalte judeţe ale ţării. În 

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,cu modificări şi completări ulterioare, raporturile dintre acestea se bazează pe 

principiile autonomiei, responsabilităţii, legalităţii, cooperării şi solidarităţii în soluţionarea 

problemelor întregului judeţ.  

Relaţiile de cooperare se realizeză în domenii specifice şi cu departamente din cadrul 

Guvernului României, precum şi cu unităţile deconcentrate ale statului din teritoriu. Municipiul 

Baia Mare are relaţii constante şi eficiente cu alte instituţii organisme şi asociaţii locale, 

universităţi, agenţi economici, instituţii culurale, sportive, organizaţii monoguvernamentale. În 

scopul întăririi acestor relaţii de colaborare şi stabilirea de noi relaţii  de cooperare s-au promovat 

acţiuni comune cu agenţi economici, instituţii, asociaţii şi organizaţii având ca obiectiv 

dezvoltarea economiei locale.  

 

Secţiunea  a 2-a Cooperare internaţională  

În virtutea legislaţiei în materie, colaborare pe plan internaţional se desfăşoară într-un 

cadru european instituţionalizat, urmărind cooperarea pentru iniţierea relaţiilor de prietenie, în 

interesul ambelor părţi; facilitarea legăturilor dintre instituţiile şi organizaţiile interesate în 

colaborare; încurajarea schimburilor de experienţă între experţi din diverse domenii; organizarea 

de acţiuni comune, în interesul ambelor comunităţi, asigurând participarea bilaterală la acestea. 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare s-a asociat şi cooperează cu autorităţi ale 

administraţiei publice din străinătate, încheind acorduri de înfrăţire, prietenie şi  parteneriat, 

conform situaţiei prezentate mai jos: 

 

Relaţii de înfrăţire: 

Szolnok, Ungaria 

Relaţiile de înfrăţire au început în 28.02.1990 când a fost semat protocolul de înfrăţire. Szolnok 

este un oraş situat în inima Marii Câmpii Ungare, la confluenţa râurilor Tisa şi Zagyva, aflându-

se la aproximativ 90 km de Budapesta. 

Hodmezovasarhely, Ungaria  
Relaţiile de înfrăţire au început în 28.09.2001 când a fost semat protocolul de înfrăţire. Oraşul 

este vestit datorită târgurilor sale, a fost construit de comercianţi sârbi, greci şi români.  

Ivano-Frankivsk, Ucraina  
Relaţiile de înfrăţire au  început în anul 1990 când a fost semat protocolul de înfrăţire. Oraşul 

este capitala regiunii cu acelaşi nume, situată în partea apuseană a Ucrainei. Este un oraş relativ 

mic, cu o populaţie de aproximativ 245.000 de locuitori.  

Bielsko-Biala, Polonia  
Relaţiile de înfrăţire au început în 19 mai 2001 când s-a semnat protocolul de înfrăţire. Oraşul 

Bielsko-Biala se află în sudul Poloniei, în provincia Slaskie pe râul Biala, afluent al Vistulei. 
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Populaţia estimată în 1993 a fost de 185.000 de locuitori.Întemeiat în secolul al 13-lea, oraşul a 

trecut la Austria în 1772 şi a fost retrocedat Poloniei în 1919. A fost numit Bielsko până în 1950, 

când s-a unit cu oraşul Biala, de peste râu, pentru a forma un singur oraş. 

Hollywood, Florida, S.U.A.  

Relaţiile de înfrăţire au început în 28.09.2001când a fost semnat protocolul de înfrăţire. Orasul 

Hollywood se află în sud-estul Floridei, pe coasta Oceanului Atlantic. A fost întemeiat în 1925, 

popular centru face parte din zona metropolitană şi de resort Miami-Ft. Lauderdale. 

 Cea mai mare parte a portului Everglades, cel mai mare port al ţării cu un întins complex de 

depozitare, se află în limitele oraşului. Pista de curse Gulf Stream Park şi U.S. Naval Ordnance 

Laboratory sunt în apropiere. 

Serino, Italia   
Relaţiile de înfrăţire au început în 26.09.2003 când s-a semnat protocolul de înfrăţire. 

Localiatatea Serino din provincia Avellino este constituită din 20 de cătune raspândite între 

malul râului Sabato şi poalele muntelui Terminio. Zona curată, verdele copacilor, puritatea 

produselor, bucătaria de excepţie şi ospitalitatea oamenilor fac din această staţiune locul ideal 

pentru petrecerea timpului liber. 

 

Cooperare:   

Combs-la-Ville, Franţa 

Relaţiile de înfrăţire au început în 06.03.2008 când s-a semnat acordul de cooperare. 

Combs-la-Ville face parte din departamentul Seine-et-Marne, , situat în regiunea Île-de-France - 

aglomeraţia urbană din jurul Parisului. În aces departament se află parcul de distracţii Disneyland 

Paris şi Castelul de la Fontainbleau.  

Gyula, Ungaria  
Relaţiile de înfrăţire au  început în 26.09.2008 când s-a semnat acordul de cooperare. Giula (sau 

Jula, în maghiară Gyula) este un oraş în Bekes, cu o populaţie de 33.041 de locuitori, din care 

circa 750 de apartenenţa etnică şi lingvistică română. Orasul Gyula, situat în sudul Ungariei, la 

graniţa cu judetul Arad, a devenit principala destinaţie de vacanţă sau de weekend a românilor 

din tot vestul ţării. 

Lotzorai, Italia  
Relaţiile de înfrăţire au  început în 04.08.2009 când a fost semnat acordul de cooperare. Orasul 

Lotzorai face parte din Regiunea Sardinia, se întinde pe o suprafaţă de 16,84 km² şi numară 

2.164 de locuitori.  

 

Prietenie şi înţelegere reciprocă: 

Wels, Austria  

Relaţiile de înfrăţire au început în 21.06.2000 când s-a semnat acordul de prietenie şi înţelegere 

reciprocă. Orasul Wels se află în ’’landul Austria Superioară’’ , în vestul Austriei, pe râul Traun. 

Este un centru industrial şi feroviar şi targ agricol. Industria include producţia de maşini agricole, 

alimentară, farmaceutică şi textilă. În apropiere se află exploatări de gaze naturale.  

 

Parteneriat:  

Nyiregyhaza, Ungaria  

Relaţiile de înfrăţire au  început în 20.03.2003 când s-a semnat protocolul de parteneriat. Oraşul 

Nyíregyhaza situat în NE Ungariei are aproximativ 150.000 locuitori. Este un centru 

administrativ, nod de cale ferată şi sosele, şi centru comercial pentru o extinsă zonă agricolă. 

Industria uşoară include distilerii şi procesarea alimentelor. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fontainbleau&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bichi%C8%99
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Partenerii  Municipiului Baia Mare în proiecte implementate în comun 

 

1. Partenerii  Municipiului Baia Mare în proiecte din programul „Europa pentru Cetăţeni” 

Instituţia Localitatea Ţara Proiect 

Primăria Rakvere Estonia Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Ujszilvas Ungaria Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Nandlstadt  Germania Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Douai Franta Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Preston Marea Britanie Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Bytom  Polonia Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Szolnok Ungaria Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Bielsko Biala Polonia Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Forli Italia Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Reutlingen Germania Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Riihimäki Finlanda Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Recklinghausen Germania Proiect Europa pentru Cetăţeni 

Primăria Dordrecht Olanda Proiect Europa pentru Cetăţeni 

 

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni 

posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în vederea 

consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. Pentru aceasta au avut loc intâlniri care să 

faciliteze schimbul de bune practici şi know how. 

 

2. Parteneri în cadrul unui proiect finantat prin Programul CIP / ICT PSP al Comisiei 

Europene - Open Innovation for Internet-enabled Services in Smart Cities 

Fondazione GraphiTech – Italia 

Epsilon International SA – Grecia 

Geofoto d.o.o. – Serbia 

EvroGeomatika Ltd CEIT Alanova - Grecia  

Vrije Universiteit Brussels – Belgia 

M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH – Germania 

GisStandars - Italia   

Cadzow Communications Consulting Ltd – Marea Britanie  

SinerGIS – Italia 

GeoSYS Limited – Italia 

City of Indjija - Serbia 

Zadar County – Croaţia 

City of Zagreb – Serbia 
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Magistrat Der Stadt Wien - Austria  

Newcastle City Council – Anglia 

Lazio Region Informatica Trentina Spa – Italia 

 

 

 

CAPITOLUL XIII - OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIA  SOCIALĂ 
 

Secţiunea 1  Sănătate: 

În municipiul Baia Mare ocrotirea sănătăţii este asigurată prin reţeaua de sănătate, 

alcătuită din unităţi sanitare care activează în sistem public şi în sistem privat. În momentul de 

faţă în Baia Mare statistica  în domeniul medical se prezintă astfel: 

Medici de familie - 65  

Cabinete medicale şcolare  şi studenţeşti - 14  

Cabinete medicale de specialitate private - 158 

Personal medical mediu sanitar proprietate publică - 1387 

Personal mediu sanitar proprietate privată - 469  

Centre de transfuzie sanguină - 1 

Cabinete stomatologice private - 158 

Paturi spitale publice - 1310 

Paturi spitale private - 36 

Laboratoare medicale proprietate publică - 16 

Laboratoare medicale private - 10 

Laboratoare tehnică dentare private - 47 

Laboratoare tehnică dentară  proprietate publică - 9 

 Asistenţa medicală spitalicească este asigurată prin 3 spitale publice cu un număr de 1310 

paturi. 

 

 Spitalul județean de urgenţă  “Dr.Constantin Opriş” 

 Baza cotidiană a activitătăţii o constituie urgenţele medicale, în proporţie de peste 70%, 

managementul medical al cazurilor fiind asigurat în UPU, camerele de primire urgenţe, inclusiv 

liniile de gardă de specialitate, dar si cele care vin din cabinetele medicale ale ambulatoriului 

integrat. Spitalul are un număr de  36 secţii cu 955 de paturi. 

 

 Spital de Pneumoftiziologie Baia Mare"Nicolae Ruşdea” 

 

În anul 1965 se înfiinţează un  spital de boli pulmonare cu 225 de paturi cu un dispensar 

T.B.C. care a  functionat sub denumirea de spital de boli pulmonare.  

În prezent Spital de Pneumoftiziologie Baia Mare"Nicolae Ruşdea” funcţioneaza cu 210 

de paturi, cu urmatoarele secţii: 3 secţii de Pneumologie adulti, o sectie de Pneumologie copii, o 

secţie chirurgie toracică , un compartiment ATI şi camera de gardă.  

Spitalul este instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. 

Facilităţi : Radiologie si imagistică medicală, pneumologie, medicină de laborator, 

chirurgie toracica, anestezie şi terapie intensivă 
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           Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare 

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare s-a înfiinţat ca unitate sanitară de 

specialitate cu personalitate juridică începând cu data de 31 martie 1981. Spitalul de Boli 

Infecţioase şi Psihiatrie furnizează servicii medicale în specialităţile: boli infecţioase, 

dermatovenerologie şi psihiatrie desfăşoară activitatea medicală în clădiri distincte, cu circuite 

funcţionale corespunzatoare normelor sanitare în vigoare, constituind un modul medical 

complex, care rezolvă afecţiuni ce reprezintă probleme primordiale de sănătate publică 

(HIV/SIDA, boli infecţioase, boli cu transmitere sexuală, tulburări psihice majore).  

 

Unităţi medicale ce activează în mediul privat:  

 Medcenter 

Oferă pacienţilor săi posibilitatea de înscriere la medici de familie şi, prin intermediul 

Casei Judeţene de Asigurări Medicale, accesul la o gamă largă de servicii gratuite pentru 

consultaţii, investigaţii şi analize medicale. 

 Euromedica Hospital 

Este primul furnizor privat de servicii spitaliceşti din Maramureş. Este un furnizor 

important atât pentru asigurările de sănătate de stat cat si cele private,  s-a înfiinţat pentru a oferi 

o alternativă serviciilor medicale existente pe piaţa la acea dată. Infrastructura Euromedica 

Hospital permite medicilor de orice specialitate să efectueze proceduri medicale, inclusiv 

intervenţii chirurgicale, asigurând un minim de disconfort pentru pacienţii noştri. 

 Centrul de Chirurgie Plastică şi Estetică COSMEDICA  

Este unul din cele mai bune şi moderne din România. COSMEDICA este prima şi 

singura clinică privată din ţară care acoperă toată specialitatea de Chirurgie Plastică. Clinica 

dispune în prezent de 7 paturi şi  fac peste 1000 de intervenţii anual. 

  Centrul de dializă Nefromed 

 Furnizor de servicii medicale în cadrul unor Parteneriate Public-Private în următoarele 

domenii de activitate: radiologie şi diagnostic imagistic de înaltă performanţă, servicii de dializă, 

analize de laborator, teleradiologie şi centre de tratament al cancerului. Centrul de dializă poate 

deservi un număr de aproape 200 de pacienți cu insuficiență cronică renală, precum și un număr 

nelimitat de pacienți tratați prin dializa peritoneală. Personalul medical este format din medici,  

psiholog, asistente, ingineri, tehnicieni, infirmiere, îngrijitoare. 

Pentru intervenţiile de urgenţă în  municipiul Baia Mare  funcţionează Serviciul de 

Ambulanţă Judeţean Maramureş şi serviciul SMURD 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureş dispune de  Staţia centrală Baia Mare şi 

de un numar de cinci substații amplasate în orasele: Sighetu-Marmatiei, Vișeu de Sus, Borșa, 

Târgu Lăpuș şi Somcuta-Mare. 

Activitatea SAJ Maramureş se desfășoară cu echipaje de urgență pe nivele de 

competență. În flux continuu, realizând un indice de utilizare de 100% şi un indice de rulaj de 

80%. SAJ efectuează şi transfer interclinic al pacientului critic cu funcții vitale instabile, care pot 

avea complicații ireversibile. 

 Serviciul SMURD Maramureş este format din 3 echipaje de prim ajutor:- 1 echipaj la 

Baia-Mare: 15 paramedici și 8 paramedici care fac serviciu pe terapie intensivă mobilă TIM- 1 

echipaj la Sighetu Marmaţiei:16 paramedici 

- 1 echipaj la Vişeu de Sus: 16 paramedici- 1 echipaj TIM format din 7 medici și 10 asistenți. 

  Îngrijirea sănătăţii în Baia Mare  este asigurată şi prin fundaţiile şi ONG-uri cu profil 

medical (Îngrijire la domiciliu)  cum ar fi Crucea Roşie, Crucea Alb-Galbenă, Asociaţia 

Medhelp, Asociaţia Tu şi cu Mine, Asociaţia Ajutor Maltez. 
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Secţiunea a 2-a Protecţia Socială  

 Protecţia socială este asigurată atât de instituţii de stat (SPSA, DGASPC, AJOFM, Casa 

Judeţeană de Pensii, ITM ) cât şi de instituţii private . 

Cel mai important  furnizor de servicii sociale al municipiului este Serviciul Public 

Asistenţă Socială (SPAS), înfiinţat ca serviciu în subordinea Consiliului local municipal. Îşi  

desfăşoară activitatea pe baza unei strategii aprobate şi susţinută de către Primarul municipiului 

Baia Mare şi Consiliul Local. SPAS este structurat în servicii logistice şi servicii sociale 

strategice, care acoperă o paletă largă de categorii sociale: copii, adulţi, vârstnici, victime ale 

violenţei domestice, persoane cu handicap, alte persoane aflate în dificultate.  

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures, are ca 

principale obiective protecţia copiilor şi protecţia persoanelor cu handicap instituţionalizate si 

neinstituţionalizate. 

 În subordinea DGASPC Maramureş funcţionează în Municipiul Baia Mare  următoarele 

servicii : Serviciul de Proteţie a copilului, în Baia Mare cu 2 case de tip familial, 1 Centru de 

primire în regim de urgenţă, 1 Centru maternal şi Serviciul pentru Protecţia Adultului  în Baia 

Mare cu 5 Centre de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap.  

 Activităţi de protecţie socială desfăşoară şi ONG-urile : ASSOC, Asociaţia Esperando, 

HHC România, Fundaţia Caritas, Fundaţia de Voluntari Somaschi etc. 

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă este o instituţie publică ce are ca 

obiective aplicarea strategiilor şi politicilor privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de 

muncă, prevenirea somajului, aplicarea măsurilor de protecţie socială pentru persoanele în 

căutarea unui loc de muncă precum si cele supuse riscului pierderii locului de muncă în 

condiţiile legii. aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă are următoarele 

responsabilităţi : 

 Casa Judeţenă de Pensii Maramureş - colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări 

sociale pentru asiguraţii individuali şi a altor venituri, potrivit legii; furnizarea datelor necesare 

pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat; organizarea evidenţei 

naţionale a contribuabililor la sistemul public precum şi a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări 

sociale.  

  Inspectoratul Teritorial de Muncă - inspecţia muncii este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. Obiectivele de bază ale Inspecţiei Muncii sunt: Controlul aplicării prevederilor legale 

referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care 

lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asiguările sociale.  

   

 

 

CAPITOLUL XIV - CULTURĂ ŞI ARTĂ 
 

Teatrul Municipal Baia Mare 

 În municipiul Baia Mare îşi are sediul şi îşi desfăşoară activitatea instituţia culturală 

subordonată Consiliului Local – Teatrul Municipal, având secţie  Teatrul de Păpuşi 

În 1952 se înfiinţează Teatrul de Stat  care ulterior  a fost denumit „Dramatic”, iar în 

prezent se numeşte teatrul „Municipal”. Primul spectacol oferit băimărenilor la inaugurare  a fost 

Crângul de mălini de Al. Korneiciuk, în regia lui Octavian Rappaport. De atunci şi până în 

prezent s-au jucat peste 350 de premiere şi mii de spectacole. Pe scena teatrului municipal au 

jucat o serie de actori celebri Coca Andronescu, Ştefan Mihăilescu Brăila, Tănase Cazimir, Ion 

Săsăran, Teofil Turturică, Cornel Mititelu, etc. 
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 Semnificativ este faptul că marele actor şi regizor Liviu Ciulei a montat două piese de 

teatru în Baia Mare. A fost singura colaborare a regizorului cu un teatru de provincie din 

România. 

 Începând cu stagiunea 2005/2006, Teatrul Municipal Baia Mare a devenit organizatorul 

prestigiosului Festivalul Internaţional de Teatru Atelier (director Radu Macrinici). Festivalul şi-a  

propus să semnaleze cele mai noi tendinţe în dramaturgie, regie, scenografie, coregrafie, muzică 

de scenă şi arta actorului. Sub egida Teatrului Municipal se mai organizează Festivalul 

Internaţional al Muzicii Francofone care oferă şansa copiilor de a se afirma prin talentul de a 

cânta în limba franceză, Festivalul Naţional al artiştilor nevăzători şi Zilele filmului românesc - 

Caravana TIFF, eveniment organizat de Voodoo - Films Image Factory şi Primăria Municipiului 

Baia Mare. Au fost prezentate 6 producţii româneşti care s-au bucurat de un mare succes.   

Teatrul de păpuşi din Baia Mare a luat fiinţă în 1956, fiind secţie a Teatrului Dramatic. 

Are sediul în fosta Casă a armatei pe str. Dacia. Repertoriul cuprinde piese adaptate după opere 

din literatura universală şi din literatura naţională. Păpuşarii băimăreni s-au remarcat la 

festivaluri naţionale şi intenaţionale unde au obţinut numeroase premii. 

Alte instituţii de cultură şi artă care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Baia Mare 

sunt Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, Ansmblul Naţional Transilvania, Şcoala Populară de artă 

Liviu Borlan, cele  4 muzee, Etnografie, Istorie şi Arheologie, Artă, Mineralogie. 

La acestea se adaugă un număr însemnat de asociaţii, fundaţii societăţi ştiinţifice, 

culturale. 

Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” din Baia Mare  

Biblioteca a fost înfiinţată în 1950 ca " Biblioteca Centrală Regională Baia Mare" cu 

sediul într-un imobil situat pe strada Gh. Şincai. Un an mai târziu  se deschide Secţia pentru copii 

a bibliotecii, iar în anul 1968 Biblioteca devine Biblioteca Municipală Baia Mare, prin 

reorganizare în 1975 devine Biblioteca Judeţeană Maramureş care a avut mai multe sedii.  

Denumirea de Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare este dată în anul 2003 când 

a fost inaugurată oficial noua clădire modernă, construită pe 3 nivele. Biblioteca este  organizată 

în mai multe secţii: Secţia pentru copii, Sala de lectură carte, Sala de lectură periodice, Secţia 

Britannica, Colecţii speciale, Salonul artelor, Secţia multiculturală, Bibliografie, Sala multimedia 

şi Sala Titulescu. 

Împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş şi Asociaţia Culturală Familia Română, 

Bilioteca Petre Dulfu editeză revista trimestrială de cultură şi credinţă românească ,, Familia 

Română”. 

  

Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania  
Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania are sediul în Baia Mare, fiind institutie 

publica în subordinea Consiliului Judetean,  este reprezentativ în acest spaţiu datorită activităţii 

de valorificare a folclorului tradiţional naţional al întregului spaţiu etnografic al României. Are în 

componenţă orchestră populară, corp de dansatori, solişti vocali de marcă. Ansamblul are în 

palmares o serie de turnee în ţară şi în străinătate unde a fost remarcat datorită măiestriei 

interpreţilor săi, a dansurilor scenice şi a costumelor populare autentice .  

 Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Muzeul a luat fiinţă la sfârşitul secolului trecut şi funcţionează în clădirea  ce adăpostea 

în evul mediu  Monetăria Imperială, aflată pe o străduţă îngustă tipic medievală în zona Oraşului 

Vechi. Are o colecţie impresionantă de peste 70.000 piese şi documente, care acoperă toate 

perioadele din evoluţia istorică a poporului român. Materialele sunt grupate şi alcătuiesc o serie 

de colecţii: colecţia de piese arheologice, colecţia de obiecte de tehnică minieră, colecţia 

numismatică, colecţia de stampe, colecţia de sigiliile brezlelor (a argintarilor, aurarilor 

croitorilor)  şi peceţi, colecţia de ceasuri, colecţia de arme medievale, etc.     

 Muzeul adăposteşte şi o bibliotecă de carte veche cu valoare de patrimoniu, fotografii şi 

corespondenţe care au aparţinut unor personalităţi ale vremii.  
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 Muzeul de Etnografie şi Artă Populară  
 Aflat în apropierea Stadionului, în fostul Teatru de vară, la poalele Dealului Florilor, 

acesta are două componente:  

   - Rezervaţia etnografică interzonală în aer liber - extinsă pe o suprafaţă de aproximativ 12 ha, 

cuprinzând gospodării ţărăneşti tradiţionale din diverse zone ale judeţului; 

   - Expoziţia pavilionară – cuprinde colecţii de obiecte rustice autentice, legate de ocupaţiile 

ţăranilor: colecţia de ceramică, colecţia de ştergare populare, colecţia de icoane pe sticlă şi lemn. 

 Muzeul de Mineralogie  

Muzeul de Mineralogie Baia Mare este unul dintre cele mai importante muzee de 

mineralogie din Europa, ca diversitate tematică, reprezentare regională a patrimoniului său, 

precum şi prin numărul mare de piese unicat pe care le conservă şi le valorifică. Istoria Muzeului 

de Mineralogie din Baia Mare este componentă a istoriei fostei regiuni miniere Baia Mare, cu o 

dezvoltare milenară ca urmare a proceselor geologice favorabile. 

 Acest muzeu mai poartă şi numele de ”Muzeul Florilor de Mină”, datorită numărului 

mare de asemenea piese în colecţia sa, datorită etalării unora dintre cele mai frumoase exemplare 

în expoziţia de bază şi datorită zecilor de expoziţii de flori de mină organizate la muzee din 

România şi din Europa.  

 În ziua de 6 noiembrie 1989 a fost inaugurată expoziţia de bază a Secţiei de ştiinţele 

Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Maramureş, la noul sediu din strada Traian, nr.8. Succesul 

expoziţiei de bază, calitatea expunerii, inovaţia în materie de amenajare şi prezentare muzeistică, 

specificul tematicii, diversitatea şi numărul mare de piese în colecţie, unicitatea în plan naţional 

şi chiar mondial al multora dintre aceste piese, precum şi reprezentarea zonală a patrimoniului 

prin apartenenţa, ca origine, la cele câteva mine importante ale zonei miniere Baia Mare au 

condus către aprobarea înfiinţării Muzeului de Mineralogie Baia Mare–Maramureş, ca muzeu 

judeţean de sine stătător, cu sediul pe Bulevardul Traian, nr. 8, prin desprinderea secţiei de 

ştiinţele naturii de la Muzeul Judeţean Maramureş, prin decizia 105/10.12.1992 a delegaţiei 

permanente a Consiliului Judeţean Maramureş. 

 

Planetariul  

Planetariul Baia Mare este primul planetariu public din România, deschis în 1969 şi 

singurul planetariu din zona transilvană. Fostul complex de astronomie populară Baia Mare se 

prezintă actualmente ca unul dintre cele mai moderne planetarii din România – din perspectiva 

programelor şi activităţilor cultural-educative, precum şi a comunicării cu publicul, având o rată 

de vizitare anuală ce depăşeşte 10.000 de vizitatori ce-i trec pragul şi peste 30.000 de vizite 

virtuale ale site-ului propriu (care este o resursă educaţională şi documentară) şi care 

înregistrează anual peste 500 de ghidaje realizate şi aproximativ 5 manifestări anuale de larg 

interes (cu intrare gratuită) – gen ,,Noaptea Muzeelor”, observaţii astronomice de zi şi de noapte 

cu prilejul unor evenimente astronomice notabile.  

Muzeul de Artă  

Este găzduit în  clădirea fostului Oficiu al Salinelor, construcţie datând din 1748, situat pe 

str. 1 Mai. Acesta are în patrimoniu peste 3300 de lucrări de pictură, sculptură, grafică şi artă 

decorativă.  

Existenţa de mai bine de 100 ani a Centrului Artistic de la Baia Mare este un motiv de 

mândrie comunitară, influenţând activitatea remarcabilă a artiştilor contemporani.  

CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE (1896–2012). Colonia pictorilor din Baia Mare 

îşi revendică rădăcinile culturale din tradiţia fondatoare instituită de celebrul model al Barbizon-

ului francez, model pe care varianta colonistă băimăreană l-a reformat şi nuanţat alături de 

numeroase alte întreprinderi similare distribuite pe harta culturală a Europei. 

Actul întemeietor este realizat de Simon Hollósy în 1896, de când, până astăzi, peste 

4.000 de artişti plastici veniţi din cele mai diverse spaţii culturale ale Europei (pictori, sculptori, 

graficieni, ceramişti, designeri etc.) au realizat un patrimoniu artistic de o bogăţie şi diversitate 
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remarcabile.Aici şi-au modelat personalitatea şi capacităţile creatoare artişti care au ajuns la 

notorietate internaţională în secolul al XX-lea: polonezii Edmund Okun, Konrad Krzyzanovski şi 

Leo Kamir–Kaufmann, rusul Mstislav Dobujinski, germanii Emil Pottner şi Jakob Nussbaum, 

elveţienii Max Buri şi Hans Emmenegger, austriecii Ada Löwith, Richard Gerst, Leo Kober şi 

Josef Engelhart, ungurii Károly Ferenczy, Béla I. Grünwald, Dezsõ Wimmer - Czigány şi Sádor 

Kubiny, românul Arthur G. Verona şi alţii. Colonia artistică de la Baia Mare a contribuit 

semnificativ la constituirea constelaţiei indiscutabil cosmopolite a „colonismului artistic 

internaţional”, o constelaţie a micilor «centre artistice» născute ca forme alternative, de răspuns 

polemic la dominaţia autoritară şi constrângătoare exercitată de «centrele metropolitane». 

Întreaga existenţă a «Centrului Artistic Baia Mare» este aşezată de la bun început pe un 

fundament identitar de tip deschis şi pluralist, profund paneuropean. 

Structura constituită la nivelul instituţiilor de asociere profesională s-a fundamentat pe 

temeiuri statutare specifice categoriei organizaţiilor private şi neguvernamentale, recunoscute 

juridic, şi a evoluat de la Societatea Pictorilor Băimăreni (1911, reconfirmată în 1924; desfiinţată 

în 1935 şi reactivată între 1940-1945), la Societatea Artiştilor Plastici din Baia Mare (1937-

1940), Sindicatul Artiştilor, Actorilor şi Ziariştilor din Baia Mare (1945-1949) şi – în cele din 

urmă, începând din 1950 – la Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România, căreia i 

s-a asociat din 1998 Asociaţia «Filiala Uniunii Artiştilor Plastici» Baia Mare, care cuprinde 

astăzi peste 100 de membri şi este una dintre cele mai dinamice componente ale 

asociaţionismului creatorilor de arte vizuale din întreaga Românie. 

Amintim şi alţi actori culturali:  

- Centrul Cultural pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, 

care se mândreşte cu editarea revistei de specialitate Memoria Ethnologica. În anul 2011, 

aceasta a fost evaluatã de Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice (C.N.C.S.)  acreditatã 

la nivelul C, reprezentând calificativul de revistã ştiinţificã de importanţã internaţionalã. 

De asemenea, revista a fost evaluatã şi acceptatã într-o prestigioasã Bazã de Date 

Internaţionalã (BDI) EBSCO. Ultimele numere ale publicaţiei se gãsesc în 67 biblioteci 

universitare din Europa. 

- Casa de Cultură a Sindicatelor, Cinematograful Dacia, Şcoala Populară de artă Liviu 

Borlan precum şi organizaţiile neguvernamentale, fundaţii şi asociaţii culturale cum sunt: 

Fundaţia Culturală EuroArt, Fundaţia Culturală Onişa Art, Asociaţia Prietenii Armoniei, 

Fundaţia Muzeu Florean, Fundaţia Companiei de Teatru Amator Lendvay Marton, 

Asociaţia pentru Cultură Băimăreană, Asociaţia Tinerilor din Baia Mare, Fundaţia 

Nemeth Laszlo, Societatea Culturală Teleki Şandor, Societatea Maghiară de Cultură a 

Transilvaniei, Fundaţia Culturală Nicolae Apostol, Asociaţia pentru cultură a romilor 

Cheudeana . 

- Filiala Uniunii Artiştilor Plastici Baia Mare, Galeria de artă C.G. GEODA SRL, Galeria 

de artă Stanciu Ex Libris, Galeria de artă a asociaţiei Filiala Uniunii Artiştilor Plastici 

Baia Mare şi Complexul expoziţional Colonia Pictorilor . 

La acestea se mai adaugă şi un număr însemnat de asociaţii, societăţi ştiinţifice şi 

creştine, fundaţii, edituri, periodice de cultură, istorie şi ştiinţă, precum şi diverse evenimente de 

tradiţie  

 În Municipiul Baia Mare există şi un număr de 69 de  monumente istorice declarate de 

ministerul culturii. Dintre acestea 51 de monumente sunt localizate în Cartierul Centrul Vechi, 

10 în Cartierul Valea Roşie, 5 în Cartierul Valea Borcutului şi câte unul în Cartierele Griviţa, 

Firiza, Vasile Alecsandri.  

 La nivelul municipiului au fost inventariate monumentele de for public aflate pe teritoriul 

administrativ al acestuia prin HCL nr. 347/2011. 
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CAPITOLUL XV – ÎNVĂŢĂMÂNT, TINERET ŞI SPORT 
 

Secţiunea 1 Învăţământ 

 Istoria învăţământului băimărean se integrează celei parcurse de şcoala din Transilvania 

în ansamblu. Secole la rând, fără drepturi sociale şi naţionale, românii ardeleni beneficiază de 

şcoli, drept lăcaşuri de cultură şi educaţie abia din veacul al XVIII-lea şi acestea se înfiinţează pe 

lângă parohiile româneşti ca urmare a demersurilor corifeilor Şcolii Ardelene.  

 La Baia Mare s-a înfiinţat în anul 1547 Schola Rivulina, instituţie de învăţământ bine 

organizată, alcătuită din şcoala elementară şi gimnaziu şi care, din 1653 se transformă în 

Collegium. Acesta a funcţionat până în anul 1755 şi  a aparţinut cultului reformat. La 1750 se dă 

în folosinţă clădirea Gimnaziului Catolic de Stat din Baia Mare, iar în anul 1786 ia fiinţă o şcoală 

de repetiţie în limba română. Anul 1852 este considerat drept moment atestat documentar, de la 

care în Baia Mare a funcţionat continuu o şcoala confesională românească, a cărui continuatoare 

este Şcoala cu clasele  I-VIII Octavian Goga  de astăzi. 

 În  anul 1919 se înfiinţează primul liceu românesc de stat din Baia Mare  “Liceul 

Gheoghe Şincai ”. La deschidere, liceul avea 172 elevi, 17 profesori, 8 săli de clasă, un laborator 

de chimie şi un laborator de fizică. Biblioteca liceului dispunea de 10.099 volume. 

Colegiul Naţional Vasile Lucaciu este un alt colegiu băimărean cu performanţe deosebite, 

a fost înfiinţat în anul 1962 ca Şcoala Medie nr. 3, iar în 1965  îşi schimbă numele în Liceul de 

Cultură Generală Nr. 3, denumire sub care va funcţiona până în anul 1976, apoi va avea mai 

multe denumiri, din 1990 poartă numele de Liceul „Vasile Lucaciu", iar  din 1999 devine colegiu 

naţional. La Baia Mare în 1958 a fost fondată Şcoala de Muzică şi Arte cu secţii de muzică şi de 

artă plastică. Datorită meritelor deosebite ale acestei şcoli în anul 1966 Şcoala de Muzica si Arte 

Plastice devine Liceul de Muzică şi Arte Plastice Baia Mare, cu  două secţii, una de muzică şi 

una de arte plastice.  

Structura şcolară a municipiului Baia Mare, aprobată în anul 2015, este prevăzută în 

anexa 4 la prezentul statut. 

În anul 2015 în unităţile de învăţămând de stat din Municipiul Baia Mare sunt înregistrati 

un număr de 29.548 elevi si preşcolari. 
 
Învăţământ particular: 
   - 6 grădiniţe cu personalitate juridică : Grădinița "Wonderland"; Grădinița "Maya" 
Grădinița "Bentipami"; Grădinița "Gabi",; Grădiniţa "Teddies", Grădinița "Bursuc" 

- 3 licee cu personalitate juridică : Liceul Teoretic "Gheorghe Pop de Băseşti"; Liceul 
Ucecom "Spiru Haret"; Liceul Tehnologic "Henri Coanda" 
  - 3 şcoli postliceale cu personalitate juridică: Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" ;  
Şcoala Postliceală Tehnica "Henri Coanda"; Şcoala Postliceală "Emanuel". 
 

Învăţământul universitar 

Centrul Universitar Nord Baia-Mare, al Universitatii Tehnice din Cluj Napoca 

are în structură facultăţile: 

 Facultatea de Inginerie 

 Facultatea de Litere 

 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu 

 Facultatea de Ştiinţe  

 Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii de Nord funcţionează începând din 

1990.Pregătirea studenţilor este asigurată de: 46 cadre didactice universitare (asistenţi, şefi de 

lucrări, conferenţiari, profesori), din care 10 sunt profesori universitari. 

http://inginerie.cunbm.utcluj.ro/
http://litere.cunbm.utcluj.ro/
http://frmm.cunbm.utcluj.ro/
http://stiinte.cunbm.utcluj.ro/
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  Programe de studiu pentru inginer licenţiat 4 ani, masterat 2 ani, postuniversitar 6 luni şi 

2 ani.  

 Domenii de licenţă şi specializări : inginerie industrială / Tehnologia construcţiilor de 

maşini  (TCM), Inginerie mecanică / Echipamente pentru procese industriale  (EPI), Inginerie 

electrică / Electromecanică  (EM), Inginerie energetică / Ingineria Sistemelor Electroenergetice  

(ISEE), Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul mecanic  (IEDM). 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Calculatoare  (CAL), Electronică şi telecomunicaţii / 

Electronică aplicată (EA) 

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de Nord funcţionează începând din 1961 în 

cadrul Institutului Pedagogic din Baia Mare. După o întrerupere de 4 ani (între anii 1986-1990), 

îşi reia activitatea şi este acreditată instituţional. 63 cadre didactice universitare (asistenţi, lectori, 

conferenţiari, profesori), din care 8 sunt profesori universitari asigură pregătirea studenţilor. 

 Durata studiilor de licenţă este de 3 ani şi de masterat 2 ani.  

 În cadrul Facultăţii  de Litere domeniile de licenţă şi specializări sunt:  

Limbă şi literatură / Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura 

română - Limba şi literatura franceză;Limbi moderne aplicate / Limbi moderne aplicate (engleză 

- franceză / germană); Studii culturale / Etnologie; Filozofie / Filozofie; Ştiinţe ale comunicării 

/ Jurnalism ;  Asistenţă socială / Asistenţă socială ; Teologie / Teologie ortodoxă didactică ; 

Teologie ortodoxă pastorală; Teologie greco-catolică didactică ; Teologie greco-catolică 

pastorală ; Arte plastice şi decorative / Arte plastice ; Pictură.  

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu din Universitatea de Nord funcţionează 

începând din 1990.Studenţii sunt pregătiţi  de 25 cadre didactice universitare (asistenţi, şefi de 

lucrări, conferenţiari, profesori), din care 5 sunt profesori universitari.      

  Programe de studiu pentru: inginer licenţiat 4 sau 5 ani; Studii aprofundate: 1 an; 

Masterat 3 semestre; Studii postuniversitare 1 an. 

              Domenii de licenţă şi specializări : Ingineria mediului / Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie; Mine, Petrol şi Gaze / Inginerie minieră; Mine, Petrol şi Gaze / Prepararea substanţelor 

minerale utile ;Ingineria materialelor / Ingineria procesării materialelor; Geodezie / Măsurători 

terestre şi cadastru; Inginerie civilă / Construcţii civile, industriale şi agricole; Ingineria mediului 

/ Ingineria valorificării deşeurilor. 

Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii de Nord funcţionează începând din 1990. 

Studenţii sunt pregătiţi de 65 cadre didactice universitare (asistenţi, şefi de lucrări, lectori, 

conferenţiari, profesori), din care 6 sunt profesori universitari.   

Programe de studii : Inginer licenţiat: 4 ani; Licenţiat în ştiinţe: 3 ani; Masterat: 2 ani;  

Domenii  de licenţă şi specializări: Matematică / Matematică (ZI); Matematică / 

Matematică informatică (ZI); Informatică / Informatică (ZI) ; Fizică / Fizică (ZI); Chimie / 

Chimie (ZI) ; Biologie / Biologie (ZI);Ingineria produselor alimentare/Ingineria produselor 

alimentare (ZI) ; Ingineria produselor alimentare ;Management / Management (FR); 

Administrarea afacerilor / Economia întreprinderii (ZI); Cibernetică, Statistică şi Informatică 

Economică / Informatică economică (ZI). 

Universitatea Vasile Goldiş - Filiala din Baia Mare s-a înființat în anul 1999. Aceasta 

are 4 facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de 

Medicină Generală şi Medicină Dentară, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi 

Administrative, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, 4 colegii, 6 şcoli postliceale.  Peste 1700 de 

studenţi şi elevi sunt pregătiţi la această  universitate de către 90 de cadre didactice dintre care 37 

sunt profesori si conferenţiari. Pe lângă aceste specializări se mai organizează şi cursuri 

postuniversitare/masterat. 

Universitatea Bogdan Vodă - Filiala Baia Mare are sediul şi baza materială în str. 

Universităţii nr. 23/A. Universitatea a fost fondată în anul 1992 ca instituţie particulară de 

învăţământ superior fiind acreditată instituţional în anul 2005. În cadrul universităţii funcționează 

3 facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de Educaţie fizică şi 
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sport, în Baia Mare dispunând de 10 săli de cursuri, 4 laboratoare, 1 amfiteatru, sală de lectură şi 

bibliotecă. În cadrul facultăţilor, pe lângă studii finalizate cu licenţă se organizează studii 

postuniversitare. 

Universitatea de Arte Vatra este o instituţie privată de învăţământ superior artistic, 

nonguvernamentală, nonprofit înfiinţată la Baia Mare în octombrie 2002. Universitatea  

funcţionează cu două facultăţi: Facultatea de Muzică cu specializarea: interpretare muzicală 

vocală şi  instrumentală - vioară, braci (violă), contrabas, fluier, caval, cimpoi, nai, clarinet 

taragot, acordeon, ţambal, etc; mai pregăteşte specialişti în domeniul muzicii tradiţionale 

(profesori, dirijori, interpreţi  vocali şi instrumentali).  

Facultatea de Coregrafie cu specializarea: artele spectacolului de teatru (coregrafie) - 

pregăteşte specialişti în domeniul dansului (profesori, coregrafi, antrenori, interpreți). 

 

 

Secţiunea a 2-a Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor Baia Mare 

CLCT Baia Mare este o structură participativă de tineret, fără statut juridic propriu, 

neafiliată politic, care se organizează și funcţionează după reglementări specifice și face parte din 

rețeaua PAL-TIN a Consiliilor Locale ale Copiilor și Tinerilor din România. Prin intermediul 

acestor structuri, consilierilor copii și tineri, reprezentanți ai colegilor lor de școală și liceu, li se 

oferă posibilitatea de a-și exprima și promova propriile aspirații, de a dialoga între ei și cu 

factorii de decizie în problemele care îi interesează, precum și de a–și pune în aplicare propriile 

proiecte. Consiliile reprezintă un loc de învățare practică a cetățeniei democratice, a exprimării, 

comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei și evaluării. Prin funcționarea acestor consilii, 

tinerii participă direct la procesul decizional în problemele care îi privesc. Consiliile copiilor și 

tinerilor se aleg prin vot universal, direct, egal, secret și liber exprimat prin intermediul unor 

scrutine organizate în conformitate cu prevederile unei legi electorale pentru care școlile și 

liceele reprezintă circumscripțiile electorale. Astfel, tinerii învață și mecanismul alegerilor 

democratice, se familiarizează cu instituții și proceduri specifice procesului electoral, iau 

cunoştință de mecanismul de funcționare al administrației locale. Primele alegeri au avut loc în 

anul 1995. 

 

Secţiunea a 3- a Sport 

Baia Mare a fost considerată a doua capitală a sportului din România. Rezultate au fost 

obţinute pe ramuri ca fotbal (Minerul, F.C. Baia Mare ), handbal (H.C. Minaur, H.C.M. Baia 

Mare), volei (Ştiinţa Explorări Baia Mare), rugby (CSM Baia Mare). 

Clubul Sportiv Municipal  

În anul 1957 s-a înfiinţat Club Sportiv Muncitoresc Baia Mare, iar în 1990 va funcţiona  

sub denumirea de Club Sportiv Municipal Baia Mare, culorile clubului sunt : roşu - albastru   

Clubul are mai multe secţii, acestea sunt : Atletism, Box, Culturism, Judo, Nataţie, Tir, 

Radioamatorism, Rugby, Volei, Handbal, Karate, Gimnastică artistică, Gimnastică ritmică, 

Sambo. În acest moment clubul numără 742 sportivi, legitimaţi 462 şi 280 nelegitimaţi. Clubul 

are 26 de angajaţi din care 16 sunt antrenori.  

C.S.M. Baia Mare a dat de-a lungul timpului numeroşi sportivi de valoare, campioni 

naţionali şi medaliaţi la competiţii internaţionale, precum şi la olimpiade.     

În cadrul CSM Baia Mare există secţia de rugby care are în componenţa sa 2 echipe de 

juniori U16 şi U18 şi echipa de seniori CSM Ştiinţa Baia Mare. Echipa de seniori a fost preluată 

de către CSM Baia Mare în anul 2003, aceasta având o vechime de 30 de ani. Această echipă a 
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fost înfiinţată la iniţiativa unui grup de oameni inimoşi fiind prima echipă de rugby din judeţ, 

care a reuşit după un an de zile de divizie B să promoveze în prima ligă. În cele trei decenii de 

activitate, băimărenii au obţinut multe rezultate excelente, câştigând titlul de campioană 

naţională în anul 1990, culminând cu anii de graţie 2009, 2010, 2011 când şi-au înscris în 

palmares alte trei titluri de campioană naţională a României.      

Primul meci de rugby din Baia Mare s-a desfăşurat pe stadionul Dealul Florilor, în 18 

septembrie 1977, Racemin Baia Mare - Constructorul Arad (scor 10 - 0) în Divizia B, iar în 

Divizia A primul meci a fost pe 27 august 1978, Racemin Baia Mare - Steaua (campioana ţării), 

scor 13 - 15. 

Echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare în anul 2010 a reuşit să câştige cinci titluri : 

Campionatul Naţional, Campionatul Naţional de rugby în 7, Cupa României, Cupa Europei 

Centrale şi de Est şi Supercupa Europei Centrale şi de Est, performanţă reuşită numai de echipa 

de fotbal Steaua Bucureşti în anul 1986. 

Ştiinţa Explorări Baia Mare  

Activitatea voleibalistică în Baia Mare începe în anul 1947, când se organizează primul 

campionat orăşenesc, la care au participat echipele: Liceul "Gheorghe Şincai", Şcoala Chimică, 

Şcoala minieră, Progresul finanţe, Dinamo şi o echipă a armatei, câstigătoare fiind echipa Şcolii 

miniere.  

După reînfiinţarea Federaţiei Române de Volei, în 1958, se organizează campionatul 

divizionar B pentru echipe masculine. La prima ediţie participă şi Dinamo Baia Mare, care, 

ocupând locul opt în seria a II-a, retrogradează. În 1959 acţionează din nou în divizia B, sub 

denumirea de CSM Baia Mare. Ediţia 1960 a diviziei B se desfăşoară pe jumătate (numai turul), 

hotărându-se desfiinţarea ei. În urma turneului de calificare pentru divizia A (1962), Minerul 

Baia Mare promovează pe prima scenă a voleiului românesc. După şase ani (1968) retrogradează 

în divizia B. În 1969 revine în divizia A, sub numele de Explorări Baia Mare. După numai doi 

ani (1971) retrogradează. Turneul de calificare de la Râmnicu Vâlcea, pentru promovarea în 

divizia A (1974), îi readuce pe băimăreni în campionatul primei divizii. În 1991, AS Explorări 

Baia Mare fuzionează cu CS Universitatea Baia Mare, evoluând în cadrul superligii de volei 

masculin, sub denumirea de Universitatea Explorări Baia Mare.  

Dintre cele mai importante rezultate ale echipei de volei masculin amintim: finalistă a 

Cupei României (1979, 1980, 2010), vicecampioana României (1974, 1980, 1994, 2011), 

campioana României (1993), vicecampioană balcanică (2010, Kraljevo, Serbia ), calificarea în 

turneul final al Cupei Cupelor (1975), câstigătoare a Cupei Balcanice în anii 1979, 1980, 1982. 

 H.C. Minaur Baia Mare           

În 14 mai 1974 a luat fiinţă primul Club de hanbal din România acesta fiind H.C. 

MINAUR Baia Mare. Echipa este câştigătoare a Cupei Federaţiei Internaţionale de Handbal: 

1985, 1988, semifinalistă în Cupa Cupelor: 1979, 1981, 1986, campioană naţională a României: 

1998, 1999, vicecampioana României de şapte ori, medaliată cu bronz în Liga Naţională de 16 

ori, cîştigătoarea Cupei României de cinci ori (1978 - prima ediţie a acestei competiţii, 1983, 

1984, 1989, 1999). 

Handbal Club Municipal Baia Mare 

Cu toate că handbalul în 11 a apărut în România încă din 1920, în Maramureş acest sport 

a pătruns abia în jurul anilor 50, primele echipe fiind înfiinţate în Baia Mare şi Sighet. 

Primul meci de handbal din Baia Mare a avut loc la inaugurarea  Stadionului "23 

August", în deschiderea unui meci internaţional de fotbal, în faţa a peste 12.000 de spectatori, la 

data de 9 august 1953. Atunci s-au disputat două partide de handbal, între echipele de băieţi şi 

fete din Baia Mare şi Sighet. Patru ani mai târziu s-au disputat şi primele jocuri de handbal în 7, 

pe teren redus.  

Actuala echipă de handbal feminin HCM Baia Mare s-a înfiinţat în anul 1960 sub 

denumirea AS Constructorul, care aparţinea de Trustul de construcţii Maramureş. De-a lungul 
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anilor echipa şi-a schimbat de mai multe ori denumirea (Şuiorul Construcţii, Agecom, Era, HC 

Selmont), iar din 2005 poartă actuala denumire. 

Primele performanţe notabile ale echipei au fost obţinute la sfârşitul anilor ‘70 când 

Constructorul a cucerit medalia de argint (1979) şi cea de bronz (1980). Au urmat participări în 

cupele europene, iar în 2013 câştigarea de către HCM a primului trofeu din palmares, Cupa 

României.  

În sezonul următor, 2013-2014, HCM Baia Mare joacă, în premieră, în Liga Campionilor, 

câştigă Supercupa României şi primul event din palmares: titlul de campioană naţională şi 

câştigarea celei de-a doua cupe a României. 

La gruparea băimăreană au evoluat peste 80 de jucătoare care au îmbrăcat tricoul echipei 

naţionale a României (de junioare, tineret, senioare sau lotul universitar). Printre cele mai 

cunoscute se numără: Maria Bosi Igorov, Elisabeta Ionescu, Ildiko Kerekes, Cristina Mihai, 

Carmen Buceschi, Eliza Buceschi, Melinda Geiger, Paula Ungureanu, Adriana Nechita şi 

Valentina Ardean Elisei. 

 Pe lângă cluburile sportive menţionate trebuie neaparat să amintim şi alte cluburi şi 

asociaţii sportive care mereu aduc faimă Municipiului Baia Mare : Club Sportiv Şcolar Nr. 2, 

Liceul cu Program Sportiv, C.S. Marta, C.S. Extrem, C.S. Academia de Handbal Minaur, C.S. 

Sport Club Călin, Asociaţia Baschet Club Olimpic, C.S. Condor, C.S. Gi Do Taekwon-Do Club 

ITF, C.S. Dragonul, C.S. TKD Ardealul, C.S. Martial Arts Dojo Club, C.S. Kanku, C.S. Galactic 

Dance Grup, C.S. Rus Team, C.S. Prodance 2000, C.S. Calliope, Clubul de Şah al Municipiului 

Baia Mare, C.S. Tinere Speranţe, C.S. Nord, C.S. Electrosistem, C.S. Master Athletics, C.S. Star 

Team, C.S. Maratin Rivulus Dominarum, C.S. Garage Racing, Asociaţia Club Sportiv Fotbal 

Club Municipal, C.S. Mara 2010, CS Xela, C.S. „Asociaţia Sportivă Independenţa”, C.S. Spider 

Bikers, C.S. Dirt Biker Riders, C.S. Gold Star, C.S. Gym Ovidiu, C.S. Todiral, C.S. Siromex, 

C.S. 4 x 4, Asociaţia Club Sportiv Atletic, Fundatia Gh. Demeca, C.S. Todiral, Aeroclubul 

Teritorial, C.S. Simared, C.S. Tenis Club şi altele. 

 În ultimi doi ani preocuparea primarului şi a consiliului local a făcut posibilă revigorarea 

activităţii sportive. Astfel, sunt finanţate din bugetul local majoritatea cluburilor şi asociaţiilor 

sportive enumerate mai sus.  

Activitatea sportivă în municipiul Baia Mare se desfăşoară în bazele sportive, respectiv: 

Sala Polivalentă Lascăr Pană, Sala de Tir (Câmpul Tineretului), Sala de box (care este una dintre 

cele mai bune săli de box din ţară), sala de gimnastică, săli de educaţie fizică şcolare (11 la 

număr), Bazinul Olimpic de înot Gheorghe Demeca, Bazinul olimpic în aer liber, Stadionul 

Viorel Mateianu cu peste 15.000 locuri, Stadionul de rugby şi stadionul de atletism.   

    

      

 

CAPITOLUL XVI - TITLURI ONORIFICE 
 

Atributul de a conferi persoanelor fizice române sau străine titlul de cetăţean de onoare îl 

are Consiliul local al Municipiului Baia Mare, propunerile putând fi făcute de consilieri, de 

primarul municipiului, de asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, de instituţii publice etc.  

Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” se conferă în baza unui 

Regulament aprobat prin H.C.L.  nr. 114/2009.  

Acest titlu se conferă persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) sunt majore; 

b) au valoare, competenţă, moralitate recunoscute de către comunitatea locală, rezultate 

din expunerea de motive a iniţiatorului; 

c) au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi la creşterea prestigiului municipiului 

Baia Mare sau al ţării pe plan naţional şi internaţional; 
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d) nu au antecedente penale. 

 

Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” nu este 

condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

 

Titlul de Cetăţean de Onoare poate fi conferit:  

a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, sociale, culturale, ştiinţifice sau 

sportive, recunoscute prin premii, diplome, medalii, titluri, care, prin activitatea lor, au avut o 

contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului municipiului Baia Mare la nivel 

naţional sau internaţional; 

b) persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare sau alte acţiuni 

similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea calităţii 

vieţii locuitorilor municipiului Baia Mare; 

c) persoanelor care, prin acţiunile lor, în situaţii de forţă majoră, au preîntâmpinat 

producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile 

concetăţenilor lor în municipiul Baia Mare; 

d) unor foşti deţinuţi politic, veterani de război sau militari care au fost distinşi pentru 

acte de bravură deosebite, având un aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Baia 

Mare în lume; 

e) personalităţilor care prin activitatea lor pe plan politic, social, cultural, ştiinţific, 

sportiv sau economic desfăşurată, şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea 

municipiului Baia Mare. 

De acest titlu beneficiază numai titularul, el nefiind transmisibil urmaşilor sau rudelor 

persoanei care l-a deţinut. 

În cazuri deosebite, în situaţia în care posesorul Titlului de „Cetăţean de onoare al 

municipiului Baia Mare”, prin afirmaţii dovedite aduce atingeri imaginii municipiului, sau 

provoacă grave pierderi unor instituţii ale municipiului, lezează drepturi fundamentale ale 

cetăţenilor municipiului sau comit fapte penale, Titlul se poate retrage. 

 Din 1993 şi până în prezent, Consiliul local al Municipiului Baia Mare a acordat 111 

titluri şi diplome de cetăţean de onoare. Din galeria acestor înnobilaţi fac parte înalte 

personalităţi din ierarhia bisericilor Ortodoxă şi Greco-catolică Unită cu Roma, oaspeţi şi 

investitori străini, care au vizitat sau au contribuit, prin realizări deosebite, la dezvoltarea 

materială şi spirituală a municipiului, academicieni a căror viaţă a avut “rădăcini” şi afinităţi cu 

urbea, lideri ai unor partide politice, oameni din domeniile învăţământului, culturii, artei, 

sănătăţii, sportivi şi, nu în ultimul rând, veterani de război şi militari, cu toţii remarcându-se prin 

fapte deosebite, cu reverberaţii profunde în conştiinţa comunităţii locale.  

 

Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Baia Mare: 

1. Valentin Băinţan, profesor, fost director al Bibliotecii Judeţene, renumit dirijor 

de formaţii corale din judeţul Maramureş - 1993 

2. Verbek Marteen, profesor, din Olanda, care a sprijinit municipiul Baia Mare 

în probleme de protecţia mediului - 1995 

3. Mircea Ionescu Quintus, preşedinte onorific al P.N.L., senator - 1998 

4. Ion Diaconescu, preşedinte de onoare al P.N.Ţ.C.D., deputat - 1998 

5. Lascăr Pană, antrenor emerit la handbal- 1999 

6. Nicolae Brădeanu, profesor univ. dr. ing. - 1999 

7. Augustin Buzura, prozator şi eseist, membru al Academiei Române – 1999 

8. P.S. Iustinian Chira, Episcopul Bisericii Ortodoxe Române a Episcopiei Maramureşului şi 

Sătmarului - 1999 
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9. Dumitru Fărcaş, interpret de muzică populară - 1999 

10.Preafericitul Arhiepiscop Major Lucian Mureşan, Mitropolitul Bisericii Române            

Greco-Catolice Unite cu Roma - 1999 

11.Rodica Dunca, sportivă - 1999 

12.Maricel Voinea, sportiv – 1999 

13.Gheorghe Demeca, antrenor înot, post-mortem – 1999 

14.Viorel Bălin, fost secretar al Primăriei municipiului Baia Mare şi preşedinte al 

Tribunalului judeţean, sportiv - 2000 

15.Călin Vintilă, profesor - 2000 

16.Vesö Agoston, artist plastic - 2000 

17.Metz Iozsef, profesor – 2000 

18.Gheorghe Marchiş, soldat jandarmi, post-mortem – 2000 

19.Constanţa Filip, profesor – 2000 

20.Dumitru Angheluţă, profesor – 2000 

21.Nicolae Ionescu, profesor – 2000 

22.Ferdinand Moskovits, atlet – 2000 

23.Gheorghe Pop, profesor univ. dr. – 2000 

24.Hollossy Simon, creatorul „Coloniei pictorilor” din Baia Mare, post-mortem –2000 

25.Marius Porumb, critic de artă, membru corespondent al Academiei Române -2001 

26.Mihai Grecu, olimpic internaţional la chimie, în prezent director general al 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - 2001 

27.Nicolae Dicu, inginer miner, fost ministru al minelor - 2001 

28.Constantin Opriş, medic primar - 2002 

29.Alexandru Fekete, medic primar - 2002 

30.Lucreţia Titircă, asistentă medicală - 2002 

31.Angela Buciu, solistă de muzică populară - 2002 

32.Nicolae Sabău, solist de muzică populară - 2002 

33.Ştefan Petreuş, solist de muzică populară - 2002 

34.Ion Petreuş, solist de muzică populară, post- mortem - 2002 

35.Pasquale Natuzzi, investitor Italian - 2003 

36.Preafericitului Părinte Petros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa – 2003 

37.Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române -2003 

38.Ion Săsăran, actor - 2003 

39.Ecaterina Sandu, actriţă – 2003 

40.Achim Al. Ştefan, medic primar, veteran de război – 2004 

41.Achim P. Valeriu, profesor, dr. în istorie, veteran de război – 2004 

42.Băban Al. Milian, inginer, veteran de război – 2004 

43.Ciolte I. Aurel, inginer, veteran de război – 2004 

44.Moldovan John Vasile, veteran de război – 2004 

45.Vaida Aurel, militar, dr. în istorie, veteran de război – 2004 

46.Iosif Capoceanu, care a pus bazele secţiei de revistă la Teatrul municipal –2004 

47.Dragoş Ioan Michnea, olimpic internaţional la matematică – 2005 

48.General (r) Gh. C. Petrescu, veteran din primul război mondial, post-mortem –2005 

49.Pripon Gabriel, soldat în termen, post-mortem – 2005 

50.Romonţi Florin, soldat în termen, post-mortem – 2005 

51.Sav Vasile, soldat în termen, post-mortem – 2005 

52.Liviu Doru Bindea, fost prefect al judeţului Maramureş şi senator, post-mortem – 2006 

53.Vasile Valeriu Buciu, maestru coregraf – 2006 

54.Nicolae Breban, scriitor, membru al Academiei Române - 2006 

55.Lucian Bălan, fotbalist – 2007 

56.Silvia Onişa, artist plastic – 2007 
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57.Petre Got, poet – 2007 

58.Camelia Balint, componenta echipei naţionale de handbal feminin – 2007 

59.Col. (r) dr. Bota V. Vasile, veteran de război – 2007 

60.Col. (r) Botiş St. Volumiu, veteran de război – 2007 

61.Lt. col. (r) Brudaşcă I. Iosif, veteran de război – 2007 

62.Slt. (r) Cuciulan Vasile, veteran de război – 2007 

63.Col. (r) Fecske St. Aurel, veteran de război – 2007 

64.Col. (r) ing. Stoianovici T. Ionel, veteran de război – 2007 

65.Fost ostaş Iulius Payer (din Secţia a II-a – Informaţii Militare Turda), post –mortem – 2007 

66.Florin Piersic, actor – 2008 

67. Danku Arpad Csaba, arhitect, post-mortem – 2008 

68. Stela Pura Corodan, sportivă – 2008 

69. Dumitru Dobrican, instrumentist – 2008 

70. Florentina Giurgi, solistă de muzică populară – 2008 

71. Petre Giurgi, solist de muzică populară – 2008 

72. Dudaş Iuliu, pictor – 2008 

73. Costin Gheorghe, dirijor – 2008 

74. Plt. adj. (r) Leucian Ferician, veteran de război – 2008 

75. Col. (r) Ţocu Ioan Gheorghe, preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” Filiala 

Maramureş– 2008 

76. General de brigadă (r) Pop Grigore Marcel – membru activ A.N.C.M.R.R Filiala Maramureş 

- 2008 

77. General de brigadă (r) Ilie Ioan Godja – membru activ a A.N.C.M.R.R. - 2008 

78. Colonel (r) Sas C. Constantin – contabil al A.N.C.M.R.R. Filiala Maramureş –2008 

79. Colonel (r) Cordoş Gheorghe Gheorghe – vicepreşedinte A.N.C.M.R.R. – şef Cercul Militar 

– 2008 

80. Lt. col. (r) Leşe Valer – preşedinte C.A.R. – P.M. şi vicepreşedinte A.N.C.M.R.R. Filiala 

Maramureş – 2008 

81. Cardinal dr. Iuliu Hossu, post-mortem – 2008 

82. Episcop greco catolic dr. Alexandru Rusu, post-mortem – 2008 

83. Canonic- prepozit Alexandru Breban, post-mortem – 2008 

84. Preot– protopop greco catolic Gheorghe Marian, post-mortem – 2008 

85. Ioan Gheorghe Băban, profesor - antrenor - 2008 

86. Viorel Mateianu – sportiv şi antrenor, post-mortem – 2009 

87. Monica Mureşan – sportiv, antrenor emerit şi arbitru internaţional, disciplina Culturism, 2009 

88. Săluc Horvat – profesor, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor Baia Mare, dir. exec. Revista 

„Nord Literar” – 2009 

89. Călin Matei – reprezentant administraţia publică MM, preşedinte Club Sportiv Municipal 

Baia Mare – 2009 

90. Preafericitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - 2009 

91. Cristian Balaj, arbitru FIFA - 2009 

92. Maria Mihai, profesor chimie – 2010 

93. Aurora Filip, profesor chimie – 2010 

94. Mariana Vâtcă, profesor chimie – 2010 

95. Petru Istrate, profesor chimie – 2010 

96. Zoiţa Berinde, profesor chimie – 2010 

97. Ioan Mureşan, profesor matematică – 2010 

98. Gheorghe Boroica, profesor matematică – 2010 

99. Ştefan Sabău, profesor matematică – 2010 

100. Lucian Stoian, profesor fizică, astronomie şi astrofizică – 2010 

101. Dan Miţiţi, martir băimărean căzut la datorie în Revoluţia Română din Decembrie 1989, 
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post – mortem – 2010 

102. Pavel Pricop, martir băimărean căzut la datorie în Revoluţia Română din Decembrie 1989, 

post – mortem – 2010 

103. Victor Motica, martir băimărean căzut la datorie în Revoluţia Română din Decembrie 1989, 

post – mortem – 2010 

104. Adrian Arbuzov, profesor de educaţie fizică şi sport – 2010 

105. Titus Perşe, interpret de muzică populară – 2010 

106. Alexandru Viman, fost dirijor al Ansamblului Folcloric „Maramureşul”, autor al antologiei 

„Cu cît cînt, atîta sînt”, cetăţean român şi american – 2010 

107. Justin Podăreanu, profesor – 2010 

108. Mirela Paşca Romaş, sportivă de performanţă– 2011 

109. P.S. Justin Hodea Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului - 2011 

110. Prof. dr. Teodor Ardelean, director al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” -2011 

111. Dumitru Iştvan, inginer geolog, post - mortem - 2013 

 

 

CAPITOLUL  XVII - CONSULTAREA CETĂŢENILOR 
 

Secţiunea 1 Comunicarea publică 

Consiliul Local şi primarul municipiului realizează o eficientă comunicare cu cetăţenii 

urbei şi consultarea acestora în problemele de administrare a municipiului. Principiile care stau la 

baza comunicării sunt următoarele: 

- Informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei municipiului şi  a 

autorităţilor publice locale, respectiv a consiliului local şi a  primarului; 

- Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public; 

- Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor; 

- Consultarea cetăţenilor cu privire la deciziile importante pentru comunitate; 

- Implicarea cetăţenilor municipiului Baia Mare în soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea prin programe de participare cetăţenească; 

-Comunicarea eficientă cu instituţiile publice şi organizaţiile pentru atingerea unor scopuri 

commune; 

-Comunicarea cu mass-media, are la bază transmiterea corectă şi completă a informaţiilor, 

facilitarea accesului la informaţie, promptitudine în soluţionarea cerinţelor informaţionale a 

mass-mediei; 

-Comunicarea şi informarea cetăţenilor se realizează prin: informările periodice cu privire la 

înfăptuirea obiectivelor, publicarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, 

pliante, afişe, publicaţii, fluturaşi, machete, avize, adrese, etc. 

-De asemenea, prin intermediul compartimentului de specialitate, se publică atât în     mas-media 

locală şi naţională, cât şi pe site-ul propriu, anunţuri şi comunicate de interes public. 

La nivel de municipiu, comunicarea cu cetăţeanul este asigurată de Direcţia Relaţii 

Publice, în mod special prin Biroul Relaţii cu Publicul. Iniţial, acest birou purta denumirea de 

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.) şi a fost creat în anul 1998. Prin intermediul 

acestui birou, se oferă informaţii şi consultanţă cetăţenilor, se înregistreză şi monitorizează 

solicitările, petiţiile, se pun la dispoziţie documentele tipizate, prevăzute de diferite legi. 

Informaţiile de interes public pot fi obţinute şi pe cale electronică, folosind adresa de e-mail: 

cic@baiamare.ro.   

mailto:cic@baiamare.ro
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Săptămânal sunt organizate audienţe susţinute de către primar, cei doi viceprimari, 

arhitectul şef, secretarul municipiului  şi directorii din primărie. Înscrierile în audienţă se fac la 

sediul primăriei sau telefonic.  

Cea mai rapidă metodă de comunicare a cetăţenilor cu autoritatea publică locală este 

„Telefonul Cetăţenului” (0262-211998), unde se pot lăsa mesajele, sesizările şi solicitările  care 

ţin de competenţa administraţiei publice locale, precum şi platforma online găzduită de site-ul 

municipiului Baia Mare, accesând:  http://www.baiamare.ro/ro/formulare/Petitie/ 

Noua platformă a Municipiului Baia Mare, www.baiamare.ro, este complexă, accesibilă 

oricărui băimăren sau turist . Ea oferă un acces nelimitat şi facil la informaţii de interes public, 

referitoare la administraţia publică locală, la posibilitatea  de a descoperi oraşul Baia Mare. 

Platforma este structurată pe cinci secţiuni principale: „Administraţie”, „Servicii publice”, 

„Proiecte”, „Viaţa în Baia Mare”, „Descoperă Baia Mare”, pe ea regăsindu-se toate informaţiile 

şi traseul solicitărilor cetăţenilor, până la soluționarea acestora. 

Fiecare băimărean va vedea în timp util care este poziţia oficială a Municipiului Baia 

Mare în raport cu  taxe, cheltuieli, proiecte, programe, strategii de dezvoltare iniţiate de 

municipiu.  

 

Secţiunea a 2-a Consultare publică  

 La nivelul administrației publice locale a municipiului Baia Mare se acordă o importanţă 

deosebită consultării cetăţenilor cu privire la problemele comunităţii şi la deciziile luate de 

autorităţile publice locale, conform prevederilor legale. 

Cetăţenii municipiului sunt consultați prin referendum asupra problemelor de interes 

public deosebit din municipiu, respectiv cu privire la stabilirea unor măsuri privind dezvoltarea 

urbană, stabilirea unor interdicţii şi limitări cu privire la construcţii industriale, acordarea unor 

autorizaţii de funcţionare pentru anumite domenii industriale care pot produce efecte negative 

asupra mediului de viaţă şi habitatului urban, stabilirea unor norme de convieţuire socială, 

sancţionarea unor abateri, altele decât cele stabilite prin acte normative, precum şi alte probleme 

de interes public şi impact asupra cetăţenilor, pentru care autorităţile publice locale consideră a fi 

necesară consultarea cetăţenilor, anterior adoptarii deciziei respective. Rezultatul referendumului 

validat în condiţiile legii are rol consultativ în luarea deciziei, acesta nu va putea produce efecte 

juridice  directe asupra problemei supuse consultării. 

Referendumul de consultare a cetăţenilor se poate organiza şi doar în anumite cartiere 

componente ale municipiului sau localităţi aparținătoare. Problemele supuse referendumului se 

stabilesc de Consiliul Local sau de către primar, după caz. 

O altă formă de consultare a cetățenilor, în probleme legate de administare a 

municipiului, a fost stabilită prin HCL nr. 168/2011 privind Regulamentul local de implicare a 

cetățenilor în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului. 

Regulament local stabileşte procedurile de organizare a consultărilor publice ce se aplică în 

derularea tuturor demersurilor de planificare urbană şi teritorială în corelare cu planificarea 

dezvoltării durabile, asigurarea transparenţei procesului decizional în activitatea de amenajare a 

teritoriului şi urbanism. Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele 

proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de 

la iniţiere, elaborare, avizare până la aprobarea documentaţiilor de urbanism PUG, PUZ, RLU 

aferente şi PUD. 

Cetăţenii şi asociaţiile legal constituite pot participa la procesul de elaborare a actelor 

normative şi la procesul de luare a deciziilor, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 52/2003 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare, scop în care s- au elaborat proceduri. 

http://www.baiamare.ro/ro/formulare/Petitie/
http://www.baiamare.ro/
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Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor 

disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere stabilită de persoana care prezidează 

şedinţa. Ordinea de precădere nu poate limita acesul mass-mediei la şedinţele publice. 

Persoanelor care participă la şedinţele publice li se oferă posibilitatea de a se exprima cu privire 

la problemele aflate pe ordinea de zi, punctele lor de vedere având valoare de recomandare. 

Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a 

hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice şi publicată pe site-ul propriu. 

 

Secţiunea a 3-a Consiliul de Onoare 

 În anul 2001, la iniţiativa Primarului municipiului Baia Mare, se înfiinţează Consiliul de 

Onoare constituit dintr-un grup  de 27 persoane, de diferite profesii (jurişti, economişti, ingineri, 

medici, tehnicieni) care s-au remarcat în domeniul lor de activitate; structura nominală a 

Consiliului de onoare este prevazută în anexa 3 la prezentul statut.  

În anul 2008 se instituţionalizează activitatea Consiliul de Onoare al municipiului Baia 

Mare. Astfel prin H.C.L. nr. 456/2008 se aprobă funcţionarea Consiliului de Onoare, grup 

asociativ de reprezentare civică, structură voluntară fără personalitate juridică, alcătuit din 

cetăţeni cu experienţă civică şi profesională, care doresc să sprijine Consiliul Local şi Primarul 

Municipiului Baia Mare, prin implicarea membrilor săi în procesul de elaborare a hotărârilor şi 

deciziilor administrative. Consiliul de Onoare al Primăriei Municipiului Baia Mare potrivit 

prevederilor statutare, constituie expresia opiniei cetăţenilor pe care îi reprezintă, propunându-şi 

dezbaterea problemelor celor mai actuale cu care se confruntă comunitatea. 

Având asistenţa şi îndrumarea permanentă a primarului municipiului, adunările 

cetăţeneşti generale ale Consiliului de Onoare au loc aproape în fiecare lună, la elaborarea 

documentelor necesare pentru tematica abordată participând reprezentanţi autorizaţi ai direcţiilor 

descentralizate care coordonează activităţile publice luate în discuţie, precum şi funcţionari din 

direcţiile şi serviciile de specialitate ale Primăriei. 

  

Secţiunea a 4-a Consiliile Civice de Cartier  

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 79/2014, iar anterior  în conformitate cu 

prevederile art.1 din Legea nr. 195 din 20 aprilie 2001 a voluntariatului, republicată, în Baia 

Mare autorităţile publice locale ale Municipiului Baia Mare au competenţa de a organiza  acţiuni 

de voluntariat in interes public, sprijinind în acest scop formarea unor grupuri de voluntari pe 

cartiere, denumite mai departe Consilii Civice de Cartier (C.C.C.).Consiliul Civic de cartier. va 

avea ca principal instrument de lucru adunarea cetăţenească a cartierului.  

            În Baia Mare în baza HCL nr.163/2012, s-au constituit un număr de 13 Consilii Civice de 

Cartier, având un număr de 669 de membri. Constituirea Consiliilor Civice de Cartier din 

municipiul Baia Mare urmăreşte creşterea nivelului şi a calităţii implicării cetăţenilor în 

activitatea administraţiei locale. De asemenea acestea vin în sprijinul Consiliului Local al 

Municipiului Baia Mare, precum şi a serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu 

informaţii privitoare la problemele apărute in fiecare zonă a oraşului şi cu soluţiile propuse de 

cetăţeni. 

Consiliile Civice de Cartier din municipiul Baia Mare au rolul de a participa la procesul 

consultativ conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Membrii consiliilor, precum și orice persoană interesată, vor putea emite puncte de vedere cu 

caracter consultativ la acele proiecte de hotărâri ale Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 

care tratează probleme de interes comunitar, formulând recomandări și observaţii care vor fi 

transmise în scris Primarului și Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. Membrii 

Consiliilor Civice de Cartier sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de alte facilităţi, 



 

Statutul Municipiului Baia Mare  

56 

încuraja iniţiativa civică, promovând propunerile cetăţenilor cartierului pentru binele general al  

municipiului. 

Fiecare Consiliu Civic de Cartier îsi va alege un preşedinte şi un secretar, care vor fi 

persoane de contact cu executivul Primăriei şi de asemenea vor fi membri în Consiliul Civic 

Municipal.  

           Consiliul Civic Municipal (C.C.M) este un for de dezbatere al tuturor problemelor 

propuse de  C.C.C., care se va întruni semestrial şi va analiza activitatea acestora, făcând 

propuneri de îmbunătăţire a acesteia. Pentru o mai bună organizare, membrii C.C.M. îşi vor 

alege un Birou Permanent format dintr-un preşedinte şi 6 membri, aleşi din rândul celor 26 de 

reprezentanţi ai C.C.C., ca organ permanent de coordonare al activităţii C.C.M. Durata 

mandatului membrilor C.C.C. este de un an, la alcătuirea noilor C.C.C. având prioritate cetăţenii 

de pe lista de supleanţi. Activitatea Consiliilor Civice de Cartier si a Consiliului Civic Municipal 

va fi publică şi se va putea urmări pe site-ul primăriei. 

Consiliile civice de cartier se întrunesc trimestrial sau ori de cate ori consideră că este 

necesar, în adunări cetăţeneşti la care participă: Primarul, Viceprimarii, Administratorul Public, 

Secretarul Primăriei, Consilieri locali, alte persoane desemnate de edil, în funcție de tema supusă 

dezbaterii publice şi cetăţeni din cartier. 

La aceste întruniri pot fi invitati şi parlamentarii din circumscripţia din care face parte consiliul 

de cartier, alte persoane ( şefi ai regiilor sau firmelor subordonate CL) în funcţie de problematica 

dezbătută.Tema adunării o agrează de comun acord edilul şi membrii consiliilor de cartier, fiind 

transmisă şi mediatizată prin grija executivului municipiului. La adunările cetăţeneşti se 

întocmesc procese verbale şi informări care cuprind sinteza problemelor discutate şi a 

propunerilor făcute de cetăţeni, materiale care sunt înaintate edilului. Acestea au valoare 

consultativă atât pentru Consiliul Local, cât şi pentru aparatul propriu al Primarului. Consiliul 

Local al Municipiului va ţine seama de propunerile C.C.C., nefiind însă obligat să-şi întemeieze 

hotărârile exclusiv pe propunerile acestora, dar are obligaţia să ofere puncte de vedere clare la 

solicitările şi recomandările înaintate de către C.C.C. Răspunsurile trebuie să cuprindă o 

motivaţie privind acceptarea, respingerea sau modificarea fiecărei propuneri. 

În afara adunărilor cetăţeneşti, C.C.C. pot transmite propuneri scrise privind probleme de interes 

comunitar sau sesizări ale unor grupuri reprezentative de cetăţeni către municipalitate, semnate 

de cel puţin jumătate din membrii C.C.C. 

Reprezentanţii C.C.C. pot fi invitaţi să participe şi la şedinţele comisiilor de specialitate, 

care au de analizat şi avizat proiecte de hotărâre cu impact asupra vieţii şi activităţii 

comunităţilor din care fac parte şi la care au de adus amendamente. Consiliul Local al 

Municipiului poate ţine seama de propunerile acestora, însă nu este obligat să-şi întemeieze 

hotărârile exclusiv pe aceste propuneri, având în schimb obligaţia să emită un răspuns la 

solicitările şi recomandările înaintate de către C.C.C. Răspunsul trebuie să cuprindă o motivaţie 

privind acceptarea, respingerea sau modificarea fiecărei propuneri. 

 

CAPITOLUL XVIII - ÎNSEMNE,  DENUMIRI 
 

Secţiunea 1 Stema Municipiului Baia Mare 

Stema Municipiului Baia Mare cuprinde următoarele elemente: scut despicat, timbrat de 

o coroana murală de argint cu şapte turnuri crenelate. În interiorul scutului, în cartierul din 

dreapta pe roşu se află: un miner lucrând cu târnăcopul într-o galerie plasată la baza unui deal 

impunător, deasupra crescut din deal un castan comestibil cu coroana bogată, totul din argint; din 

peretele galeriei se desprinde o floare de mină şi frânturi de metal preţios, din aur. În cartierul 

secund, pe câmp albastru, se află un turn pătrat de aur, etajat, dotat cu ferestre, luminate negru, 
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precum şi cu un ceas; turnul se termină cu un acoperiş ascuţit flancat de turnuleţe, aşezat pe o 

terasă cu mai multe deschideri. 

Semnificaţiile figurilor heraldice incluse în stema Municipiului Baia Mare evocă relieful, 

bogăţia solului şi a subsolului (castanul comestibil, minerul),  precum şi ocupaţia seculară, care 

dă şi numele municipiului. Floarea de mină sugerează muzeul de profil existent în Municipiul 

Baia Mare. Construcţia monumentală din cartierul secund, turnul construit de Iancu de 

Hunedoara, aminteşte de o perioadă de prosperitate a comunităţii, aspiraţia sa spre progres de-a 

lungul veacurilor, motiv pentru care istoria locală i-a conferit un loc simbolic. 

 

Secţiunea a 2-a Logo-ul municipiului Baia Mare  

Pe lângă stema municipiului s-a lansat un logo ca un simbol de factură postmodernistă care are şi 

o bază tradiţionalistă. Logo-ul municipiului Baia Mare reprezintă stilizarea într-un mod creativ şi 

ingenios a iniţialelor ce compun numele oraşului Baia Mare, sub forma a două inimi.  

Simbolul preia elemente din stema municipiului: culorile albastru şi roşu, reprezentative pentru 

Baia Mare, şi forma de scut, care în acest caz, are formele rotunjite prin linii curbe. Cele două 

inimi devin astfel un simbol al unităţii şi armoniei dintre cetăţenii oraşului. 
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Secţiunea a 3-a Denumiri 

 Străzile, pieţele, şi alte obiective de interes local din municipiul Baia Mare, poartă 

denumiri de conotaţie istorică, geografică, numele unor personalităţi  locale, naţionale, mondiale, 

denumiri toponimice locale, alte denumiri care au legatură cu aceasta zonă.  

 De-a lungul timpului denumirile de străzi, pieţe, alte obiective locale din municipiu au 

suferit diverse modificări, fiind denumite funcție de realitățile istorice, perioadele de timp, 

orientările ideologice ale societății la un moment dat, etc. 

 Atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi, pieţe, alte obiective locale se face  de 

consiliul local al Municipiului Baia Mare, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, 

străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de 

interes local aflate în subordinea autorităţii publice locale. Inițiativa pentru atribuirea sau 

schimbarea de denumiri  prin hotărâre de consiliu local poate să o aibă primarul, viceprimarii, 

consilierii locali sau cetaţenii în conditiile Legii  nr. 215/2001, coroborat cu prevederile OG  nr. 

63/2002, aprobata prin Legea  nr. 48/2003, la propunerea justificată a celor care solicită acest 

lucru. 

Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, care au ca obiect atribuirea ca denumire a 

unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 

schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi 

avizate de Comisia Judeţeană Maramureş de atribuire de denumiri. 

Comisia județeană de atribuire de denumiri este formată din 5 membri, specialişti din 

domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei. 

 

 

 

 

CAPITOLUL XIX - PARTIDE POLITICE,  SINDICATE  
 

 Viața politică a municipiului este activă, funcționând ca filiale majoritatea partidelor 

politice naționale. 

 

Principalele partide politice care activează în Municipiul Baia Mare: 

 

Partidul Conservator 

Partidul Civic Maghiar 

Partidul Democrat Liberal 

Partidul Ecologist Român 

Partidul Forţa Civică 

Partidul Mişcarea Populară 

Partidul Naţional Liberal 

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat 

Partidul Noua Republică 

Partidul Poporului Dan Diaconescu 

Partidul România Mare 

Partidul Social Democrat 

Partidul Verde 

Uniunea Democrată Maghiară din România 

Uniunea Naţională pentru Progresul României 

Uniunea Ucrainenilor din România 

   Menţionăm că formațiunile politice au fost introduse în listă în ordine alfabetică 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Na%C8%9Bional%C4%83_pentru_Progresul_Rom%C3%A2niei
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Organizaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în  Baia Mare: 

 

   Sindicat Liber din Învăţământ  

         Sindicatul din Administraţie Maramureş  

   Sindicatul Sanitas  

   C.N.S Meridian  

   C.N.S Cartel “Alfa”   

   Blocul Naţional Sindical 

   C.N.S.L.R. Frăţia  

   Sindicatul Funcționarilor din Finanțe Publice Maramureş 

 

 

 

 

CAPITOLUL XX - MASS-MEDIA 
 

Baia Mare are toate mijloacele mass-media şi de informare publică, de la presă scrisă 

până la posturi de radio şi televiziune și publicaţii on-line.  

Presa scrisă în municipiul Baia Mare este prezentă încă din 1889 când apare prima 

publicaţie în limba română Gutinul, săptămânal socio-literar şi economic.  

În 1950 apare ziarul Pentru Socialism, până în 22 decembrie 1989 când a fost editat 

ultimul număr, iar din 23 decembrie 1989 în locul cotidianului “Pentru Socialism” apare “Graiul 

Maramureşului” 

 

Ziare cotidiene  

   Graiul Maramureşului; 

   Glasul Maramureşului; 

   Informaţia Zilei de Maramureş. 

 

Ziare săptămânale:  

  Gazeta de Maramureş; 

  Jurnalul de Vineri;  

  Uj Szo- în  limba maghiară;  

  eMaramureş; 

  Jurnalul de Maramureş. 

   

Ziare on-line:  

   InfoMM (www.infomm.ro );  

   Ziar MM (www.ziarmm.ro);   

   Necenzurat(ne-cenzurat.ro);   

   eMaramureş (www.emaramures.ro); 

   ActualMM  ( www.actualmm.ro); 

   Detectivul de presă (www.detectivuldepresasoc.ro);  

   Doza 24 (www.doza24.ro ); 

   Maramedia (www.maramedia.ro ); 

   Jurnalul de Maramures ( www.jurnalmm.ro ); 

   Iz Penal ( www.izpenal.ro ). 

 

http://www.infomm.ro/
http://www.ziarmm.ro/
http://ne-cenzurat.ro/
http://www.emaramures.ro/
http://www.actualmm.ro/
http://www.detectivuldepresasoc.ro/
http://www.doza24.ro/
http://www.maramedia.ro/
http://www.jurnalmm.ro/
http://www.izpenal.ro/
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 În domeniul literar-artistic amintim reviste: 

    Nord literar; 

    Memoria Ethnologică; 

    Familia Română. 

 

Posturi de televiziune  

  eMaramures TV; 

  TL+; 

  Axa TV;  

  Maramureş TV.  

 

Corespondenţi locali pentru: TVR; Realitatea TV; Antena1; Radio România Actualităţi; 

B1TV, Romania TV, DIGI 24, PRO TV, Kanal D. 

 

Posturi de radio 
  Radio eMaramureş;   

  Radio Transilvania;  

  Kiss FM. 

 

CAPITOLUL XXI - EVENIMENTE 
  

Evenimentele organizate de Primăria Municipiului Baia Mare la iniţiativa primarului sunt 

următoarele: 

 „Gala Sportului Băimărean”- eveniment dedicat recunoaşterii performanţelor sportive 

deosebite dobândite de sportivii şi antrenorii băimăreni; 

 „Gala Învăţământului Băimărean” – eveniment dedicat recunoaşterii performanţelor 

obţinute de elevii băimăreni la olimpiade internaţionale, olimpiade naţionale, Olimpiada 

Naţională a Sportului Şcolar şi Campionate Naţionale Şcolare Sportive şi profesorii care i-au 

pregătit pentru obţinerea acestor performanţe; 

 „Ziua Femeii” – martie – spectacol de muzică modernă; 

 „Primăvara Băimăreană” – mai - spectacole de muzică modernă, muzică folk, muzică 

uşoară, muzică şi dansuri populare; 

 „Ziua Copiilor” – iunie – spectacol de muzică modernă, spectacole de muzică şi dansuri 

susţinute de către copii/elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ băimărean, din partea unor 

organizaţii neguvernamentale şi Palatul Copiilor, spectacole de teatru de păpuşi,  spectacol de 

magie; 

 „Zilele Municipiului Baia Mare” – eveniment stabilit prin H.C.L. nr. 234/2013 - în 

duminica în care se sărbătoresc Rusaliile şi în lunea de Rusalii potrivit calendarului creştin-

ortodox şi greco-catolic – concerte de muzică clasică şi muzică corală; 

 „Ziua Artistului Plastic Băimărean”, în data de 5 mai – în cadrul acestui eveniment se 

acordă „Marele Premiu pentru Arte Plastice” unui artist plastic din cadrul Asociaţiei „Uniunii 

Artiştilor Plastici” Filiala Baia Mare; 

 „Ziua Scriitorului”, în data de 15 iunie – în cadrul acestui eveniment se acordă Marele 

Premiu pentru Literatură „Scriitorului Anului”; 

 „Vara Băimăreană”, iulie - spectacole de muzică modernă, muzică folk, muzică uşoară, 

muzică şi dansuri populare, concerte de muzică clasică; 

 „Toamna Băimăreană”, care include „Sărbătorea Castanelor” în ultima săptămână din 

luna septembrie ; - spectacole de muzică modernă, muzică folk, muzică uşoară, muzică şi dansuri 

populare, concerte de muzică clasică; expoziţii de pictură şi artă plastică, conferinţe pe teme 

diverse, expoziţia de bunuri de larg consum „Rivulus Dominarum”, Târgul Meşterilor Populari, 
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Nunta de Aur, activităţi sportive, spectacole de artificii, teatru de păpuşi, altele asemenea. 

Sărbătoarea şi-a luat numele după ceea ce s-a dorit să fie unul din simbolurile Municipiul Baia 

Mare castanul comestibil. Prima ediţie a Sărbătorii Castanelor a avut loc în 1993. La primele 

ediţii ale Sărbătorii Castanelor punctul de greutate l-a reprezentat EXPO FLORA .  

 „Iarna băimăreană”, în perioada 1 decembrie – 1 ianuarie – spectacol de muzică şi 

dansuri populare, concert de muzică modernă şi spectacol de artificii dedicate Zilei Naţionale a 

României; concerte de colinde, concert de muzică modernă şi spectacol de artificii în noaptea de 

Revelion, concert de muzică clasică în prima zi a Anului Nou; Târg de Crăciun – patinoar şi 

căsuţe de lemn pentru comercializarea de produse tradiţionale alimentare şi nealimentare, 

comercializarea de bauturi calde  si alimente calde specifice craciunului.  

 Concerte de muzică de promenadă – de 4 ori pe lună, susţinute de Fanfara Municipală în 

Parcul Municipal „Regina Maria”, Parcul „Mara”, Piaţa „Săsar” (Parc „RFN”), Piaţa Libertăţii 

(Centrul Vechi). 

 Târg săptămânal de produse tradiţionale şi ecologice – platoul din faţa Casei de Cultură a 

Sindicatelor 

 

 

CAPITOLUL XXII - ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE ŞI 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

  

Secțiunea 1 Zona Metropolitană Baia Mare 

În luna aprilie 2012, a fost constituită Zona Metropolitană Baia Mare, prin modificarea 

actelor statutare ale Asociaţiei Sistemul Urban Baia Mare, în conformitate cu noile prevederi 

legislative şi aderarea unor noi localităţi. În prezent, Zona Metropolitană Baia Mare, este 

constituită din 19 localităţi, astfel:  

1. Municipiul Baia Mare,  

2. Oraşele: Baia Sprie, Cavnic, Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş 

3. Comunele: Cerneşti, Cicârlău, Coaş, Copalnic Mănăştur, Coltău,  Dumbrăviţa, Groşi, 

Mireşu Mare, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Săcălăşeni, Valea Chioarului. 

Populaţia Zonei Metropolitane Baia Mare, în conformitate cu estimările recensământului din 

2011, este de aprox. 220.000 locuitori, iar suprafaţa acesteia este de 1.388 km
2

. 

Viziunea de dezvoltare  

Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare se formulează pe oportunităţile pe care 

integrarea României în Uniunea Europeană le creează pentru valorificarea potenţialului local. 

Scopul acestei viziuni este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivelul 

partenerilor asociaţiei cu priorităţile naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent 

în dinamica spaţială, economică şi socială a zonei, conducând în final la: 

 Un teritoriu competitiv economic, dominat de activităţi productive nepoluante (zone de 

transfer şi parcuri tehnologice) şi turism; 

 Un loc de viaţă confortabil, într-un mediu curat, accesibil serviciilor şi utilităţilor publice; 

 O destinaţie atractivă în peisajul multicultural european prin variate moduri de expresie: 

limbă, muzică/port popular, arhitectură, gastronomie. 

 

Obiective strategice de dezvoltare: 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor sociale şi economice dintre 

localităţi, în condiţiile indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea nr. 
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351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de 

localităţi, anexa 2 şi 4; 

 Consolidarea Polului Metropolitan Baia Mare, concomitent cu atragerea continuă de 

investiţii şi de localizare a întreprinderilor pe întregul teritoriu al Zonei Metropolitane Baia 

Mare, pentru dezvoltarea continuă a unui bazin de locuri de muncă în această zonă şi pentru 

menţinerea populaţiei din zonele rurale periurbane, prin investiţii în obiective economice şi în 

infrastructura locală. 

 Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare la nivel regional, naţional şi internaţional, 

prin intermediul structurilor asociative naţionale şi europene. 
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Sursa: http://zmbm.ro 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> are 

ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a 

întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii de utilităţi publice. Principalele 

obiective, conform actului constitutiv şi statutului asociaţiei sunt: 

a) Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităţilor administrativ-

teritoriale care compun Asociaţia; 

b) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie a unităţilor 

administrativ-teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone metropolitane; 

c) Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare de utilităţi publice: 

 transport public local;  

 iluminat public; 

 salubrizarea localităţilor; 

 administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;  

d) Dezvoltarea economică integrată; 

e) Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar; 

f) Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale, conform standardelor europene; 

g) Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a 

dezechilibrelor sociale; 

h) Administrarea eficientă şi integrată a potenţialului de care dispune zona; 

i) Înlăturarea disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor şi nivelului de dotare 

prevăzut în Legea 351/2001; 

j) Atragerea de noi investiţii și creşterea accesului la resurse; 

k) Dezvoltarea de proiecte şi programe proprii şi în regim de parteneriat; 

l) Elaborarea de strategii, programe, studii şi anchete de specialitate în scopul inventarierii 

problemelor cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de cetăţeni din zona 

metropolitană; 

m) Promovarea de soluţii integrate şi eficiente în vederea construcţiei de locuinţe sociale, 

participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţire a nivelului 

general de trai; 

n) Promovarea investiţiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei 

metropolitane şi a unităţilor administrativ-teritoriale care o compun. 

 

Sectiunea a-2-a Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane 

Zona Metropolitană Baia Mare are o Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, 

asumată de către toţi membrii, prin aprobarea ei de către fiecare Consiliu Local, precum şi un 

pachet de programe şi proiecte prioritare pentru perioada de programare 2014-2020.  

 

Pentru realizarea acestora, există un Concept de Dezvoltare al Zonei Metropolitane pentru 

orizontul de timp 2030, care împarte aria metropolitană în două zone de dezvoltare (ZD), astfel: 

ZD1: care cuprinde Municipiul Baia Mare şi localităţile aflate pe o rază de aprox. 15 km, în jurul 

acestuia.  

ZD2: care cuprinde localităţile, pe o rază de până la 35 km, cu excepţia celor aflate în ZD1. 

Dezvoltarea se va realiza în două etape,  prin implementarea de programe şi proiecte în cele două 

zone, astfel:   

http://zmbm.ro/files/big_map.jpg
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 Etapa 1, în perioada 2014-2020, pentru ZD1  

 Etapa 2, perioada 2020-2030, pentru ZD2 

În aceste scop Asociaţia va elabora şi va adopta Strategia Teritorială Integrată a Zonei 

Metropolitane Baia Mare, acest document strategic urmând a favoriza accesarea de fonduri 

structurale şi de coeziune europene pentru perioada 2014 – 2020 şi nu numai. 

 

 
 

De asemenea, în cadrul ZD1, a fost identificat un Culoar de Dezvoltare (CD), pe axa 

localităţilor: Tăuţii Măgherăuş, Baia Mare, Recea, Groşi, Baia Sprie, care concentrează cele 

mai importante investiţii locale şi infrastructuri de transport si afaceri (Aeroport, Vama, 

Transport public local, Şoseaua de Centură). 

Culoarul de dezvoltare metropolitană 
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Sursa: http://zmbm.ro/documente/concept-de-dezvoltare-391.html 

 

Cele mai importante programe, aflate în derulare sau care urmează a fi iniţiate, sunt: 

1. Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în cadrul Zonei Metropolitane; 

2. Dezvoltare economică locală în cadrul Zonei Metropolitane; 

Cele mai importante proiecte pentru perioada 2014 - 2020 sunt: 

1. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport metropolitan; 

2. Crearea şi dezvoltarea unor infrastructuri de sprijinire a afacerilor: Parcuri Industriale, 

Incubatoare de Afaceri, Centre Expoziţionale; Centre Logistice; 

P1. În acest context, prioritară este crearea unui Parc Industrial în cadrul acestui Culoar de 

Dezvoltare, care să ofere infrastructura necesară şi facilităţi fiscale unor potenţiali investitori. 

Localizarea acestui parc poate fi făcută în zona de sud a Municipiului Baia Mare, în parteneriat 

cu proprietarii terenurilor, respectiv Comuna Recea şi Comuna Dumbrăviţa, cu o suprafaţă de 

aprox. 100 ha, ceea ce ar permite crearea unui Centru Expoziţional, Incubator de Afaceri şi 

parcele de teren destinate investitorilor. 

P2. O altă prioritate este modernizarea Sistemului de Transport Metropolitan, care va contribui 

decisiv la creşterea mobilităţii şi accesibilităţii în cadrul Zonei Metropolitane. În acest context,  

s-a realizat un studiu privind evaluarea fluxurilor de persoane în cadrul ariei, cu scopul de a se 

stabili un Program de Transport Public Metropolitan. Ulterior, s-a desemnat un operator de 

transport metropolitan, respectiv SC URBIS S.A., care operează în Zona Metropolitană Baia 

Mare, pe teritoriul a şapte unităţi administrativ teritoriale, respectiv municipiul Baia Mare, 

oraşele Baia Sprie şi Tăuţii Măgherăuş, comunele Dumbrăviţa, Groşi, Recea şi Săcălăşeni. 

Crearea unui astfel de sistem de transport a fost posibilă pe baza mandatării asociaţiei de către 

fiecare membru interesat ca urmare a prevederilor art. 10, alin. 4  al Legii nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, care precizează că unităţile administrativ-teritoriale pot 

mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama 

şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în 

responsabilitatea asociaţiilor. 

În legătură cu această strategie, până în prezent s-au parcurs următoarele etape: 

1) Mandatarea ZMBM prin HCL emise de către U.A.T membre, să exercite în numele 

acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local, conform 

art.10 alin. 4 si alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice. 

http://zmbm.ro/documente/concept-de-dezvoltare-391.html
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2) Autorizarea ZMBM ca Autoritate de autorizare pentru servicii de transport public local, 

conform Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 207/2007.  

3) Adoptarea de către AGA a ZMBM a hotărârii de a delega serviciul de transport public 

local, către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, pe baza mandatului 

special primit de la membrii asociaţiei. 

4) Elaborarea  unui studiu de oportunitate pentru evaluarea fluxurilor de transport şi pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public. 

5) Delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane, către operatorul regional 

SC URBIS S.A, începând cu 01.01.2014. 

În perioada de programare 2014-2020 vor fi disponibile fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport metropolitan, în ceea ce priveşte achiziţia de 

mijloace de transport ecologice, modernizarea staţiilor, introducerea unor sisteme de taxare 

electronică, crearea unor centre de monitorizare a traficului. 

Prin realizarea acestei asociații şi având la bază un concept și o viziune spre dezvoltare 

durabilă, se doreşte accelerarea evoluției acestei regiuni și crearea unui pol ce să asigure evoluția 

spre o dezvoltare durabilă a  județului în întregul său, având la bază capacitatea și energia socială 

și economică a Municipiului Baia Mare. 

 

 

 

 

CAPITOLUL XXIII - DISPOZIŢII FINALE  
 

 Statutul Municipiului Baia Mare a fost elaborat în baza informaţiilor deținute de 

compartimentele funcționale din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, informații şi date 

culese din diverse surse publice și private, precum  și de la instituții cu atribuții în culegerea și 

evidența datelor statistice. 

 Statutul diferenţiază şi identifică Municipiul Baia Mare, în raport cu alte municipii şi 

oraşe din România şi din Europa, fiind o biografie a urbei Baia Mare, centrul de greutate al 

regiunii și principalul pol economico-social al judeţului Maramureş. 

 Prin lecturarea acestui statut, persoanele interesate pot să-şi formeze o imagine de 

ansamblu cu privire la aşezarea geografică, istoria, cultura, economia, populația și structura 

acesteia, instituțiile și serviciile publice de care beneficiază municipiul, fiind inclusiv o bază de 

pornire pentru alte lucrări, studii, referate în diverse domenii de activitate.  

 Acest document se doreste a fi un punct de pornire în cunoașterea și înțelegerea 

unității administrativ-teritoriale - municipiul Baia Mare, localitate cu o evoluție și o dinamică 

ridicată, fapt ce va face ca aceste informații să necesite o actualizare continuă. 

 Datele şi elementele cuprinse în acest statut se vor actualiza anual, prin grija Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică Locală din cadrul  Primăriei Municipiului Baia Mare. 
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Anexa 1 la Statut 

 

  

Componenţa Consiliului Local Baia Mare  la data de 01.05.2014 

 

 

 

 

1 Ardelean Teodor                         U.S.L. - P.N.L 

2 Bondici Şerban Marius              U.S.L. - P.N.L 

3 Boroş Rodica                              U.S.L. - P.S.D. 

4 Bota Călin Ioan                          U.S.L. - P.N.L 

5 Câmpan Mihaela Elena  U.S.L. - P.N.L. 

6 Cozoplean Ciprian Marius        U.S.L. - P.S.D. 

7 Ghinea Laura Teodora             U.S.L. - P.N.L 

8 Grumaz Dan Andrei                  U.S.L. - P.N.L. 

9 Hofer Gabriela                          U.S.L. - P.S.D. 

10 Ilie Tudorel Dănuţ             U.S.L. - P.S.D. 

11 Ludescher Istvan Jozsef          U.D.M.R. 

12 Lupşa Ştefan                           U.S.L. - P.N.L 

13 Mandra Ioan                          PP-DD 

14 Matei Dumitru                  U.S.L - P.S.D.. 

15 Micle Ioan Radu   U.S.L. - P.N.L 

16 Moga Liliana Reghina          U.P.M.-PDL+UNPR    -UNPR 

17 Moroz   Mihai                   U.S.L. - P.C. 

18 Mureşan Dorel Grigore        PP-DD 

19 Popa Adrian Vasile U.S.L. - P.S.D 

20 Pop Ştefan                       U.P.M –PDL+ UNPR   - PDL. 

21 Pârvu Ionuţ  Rareş                   U.S.L. - P.S.D 

22 Rob  Marinel                        U.S.L. - P.C 

23 Vida Noemi                          U.D.M.R. 
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Anexa 2  la Statut 

 

Componenenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia 
Mare, mandat 2012-2016, la data de 01.05.2014: 

 

I .Comisia pentru activităţi economico-financiare, este formată din 9 membrii : 

 

  1.Bota Călin Ioan                       - preşedinte 

2.Grumaz Dan Andrei                - secretar 

3.Matei Dumitru       - membru 

4.Rob Marinel                            - membru 

5.Câmpan Mihaela  Elena          - membru 

6.Pop Ştefan                               - membru 

 7.Mandra Ioan                            - membru 

8.Hofer Gabriela                         - membru 

            9.Ludescher Istvan                      - membru 

 

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, este formată din 

7 membrii: 

 

1.Ilie Tudorel Dănuţ                  - preşedinte  

2.Moga Liliana Reghina            - secretar 

3.Lupşa Ştefan                           - membru 

4.Bondici Şerban Marius           - membru 

5.Moroz Mihai                           - membru 

6.Boroş Rodica                          - membru 

7.Vida Noemi Erika                   - membru 

 

 

III.Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, juridică şi de disciplină, este formată din 7 membrii: 

 

1.Ardelean Teodor                   - preşedinte 

2.Micle Ioan Radu                   - secretar 

3.Ghinea Laura Teodora          - membru 

4.Pîrvu Ionuţ Rareş                  - membru 

5.Popa Adrian Vasile               - membru 

6.Cozoplean Ciprian Marius    - membru 

            7.Mureşan Dorel Grigore         - membru 
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Anexa 3 la Statut 

 

Componența Consiliului de Onoare al Municipiului Baia Mare 

 

Brâncuş Aurelian – Inginer şi  preşedintele Consiliului de Onoare; 

Bălan Andrei – Profesor;   

Bălin Viorel – Jurist;  

Bellu Ştefan – Ziarist;  

Blaga Lucian – Economist; 

Buciu Angela – Profesor;  

Capocean Iosif –Teatrolog; 

Condurat Petru – Economist;  

Darnai Arpad Alexandru – Economist;  

 

                            - Inginer constructor;  

 

Florescu Oksana – Arhitect;  

Hotea Vasile  –Asistent medical;  

Igna Ioan – Profesor;   

Lupşa Ştefan – Inginer;  

Moldovan Traian – Sculptor;  

Mureşan Adrian – Economist;  

Mureşan Laurenţiu – Medic;  

Pop Doina – Funcţionar public;  

Pop Ioan – Preot;  

Pop Isăilă – Economist;  

Pop Sidor – Tehnician auto;  

Preda Nicolae – Tehnician miner;  

Stoicoviciu Ioan - Inginer miner;  

Şalic Nachiman – Inginer;  

Trif Ioan – Jurist;  

Zaharia Traian – Economist .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feher Mihai 
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Anexa 4 la Statut 

 

Reţeaua şcolară 2014 la nivelul municipiului Baia Mare:  

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

Unitățile de învățământ 

ARONDATE 

 fără personalitate 

juridică  

Nivelul  

1 Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă" 

Baia Mare 

PJ preșcolar 

Grădinița cu program 

prelungit ,,Mihai  

Eminescu” Baia Mare 

preșcolar 

2 Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal  nr. 31 

Baia Mare 

preșcolar 

3 Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Baia 

Mare 

PJ preșcolar 

4 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 32 

Baia Mare 

preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr 12 

Baia Mare 

preșcolar 

5 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 20 

Baia Mare 

preșcolar 

6 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 13 

Baia Mare 

preșcolar 

7 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Baia Mare PJ preșcolar 

8 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 27 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 37 

Baia Mare 

preșcolar 

9 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Baia Mare PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 33 

Baia Mare 

preșcolar 

10 Grădinița cu Program Prelungit "Micul Print" Baia 

Mare 

PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 2 

Baia Mare 

preșcolar 
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11 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 30 Baia Mare  PJ preșcolar 

12 Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Colt" 

Baia Mare 

PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr .34 

Baia Mare 

preșcolar 

13 Grădinița cu Program Prelungit "Otilia Cazimir" 

Baia Mare 

PJ preșcolar 

Structura Grădinița cu 

program normal nr 17 

Baia Mare 

preșcolar 

14 Școala Gimnazială "Petru Dulfu" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

15 Școala Gimnazială "Octavian Goga" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

16 Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Baia Mare PJ I-VIII 

17 Școala Gimnazială "Avram Iancu" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

18 Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri" Baia Mare PJ I-VIII 

19 Școala Gimnazială "Nichita Stanescu" Baia Mare PJ I-VIII 

20 Școala Gimnazială "Lucian Blaga" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

21 Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

Structura Școala 

Gimnazială nr 13 Baia 

Mare 

preșcolar, I-

VIII 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 24 

Baia Mare 

preșcolar 

22 Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu" Baia Mare PJ I-VIII 

23 Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Baia Mare PJ I-VIII 

24 Școala Gimnazială "Dr. Victor Babeș" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

Structura Școala 

Primara nr. 7 Baia Mare 

preșcolar, I-

IV 

25 Școala Gimnazială "George Cosbuc" Baia Mare PJ I-VIII 

26 Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia 

Mare 

PJ preșcolar, I-

VIII 

27 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare PJ preșcolar, I-

VIII 

28 Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia 

Mare 

PJ I-VIII 

29 Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare PJ I-VIII 

30 Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare PJ Preșcolar   

I-VIII 

31 Școala Gimnazială SPECIALĂ Baia Mare PJ Preșcolar   

I-VIII 

32 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ   BAIA MARE 

PJ Profesional 
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33 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2 BAIA 

MARE 

PJ Club sportiv 

34 Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare PJ IX-XIV 

35 Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare PJ IX-XIV 

36 Colegiul Tehnic "CD Nenițescu" Baia Mare PJ IX-XIV 

37 Colegiul Tehnic "George Barițiu" Baia Mare PJ IX-XIII 

38 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare PJ IX-XIII 

39 Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Baia Mare PJ V-XII 

40 Colegiul Național "Mihai Eminescu" Baia Mare PJ IX-XII 

41 Liceul cu Program Sportiv Baia Mare PJ I-XIII 

42 Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Baia Mare PJ V-XII 

43 Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Baia Mare PJ IX-XII 

44 Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare PJ Preşcolar 

V-XII 

45 Liceul de Arte Baia Mare PJ preșcolar,    

I -XII 

Structura Grădinița cu 

program normal nr. 3 

Baia Mare 

preșcolar 

46 Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare PJ IX-XII 

47 Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif 

Mărturisitorul" Baia Mare 

PJ VIII-XII 

48 Liceul Teologic Penticostal Baia Mare PJ I-XII 

 

 

 

 

 


