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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

 HOTĂRÂREA NR.38/2016 

privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 1.200.000 lei pentru susţinerea, 

promovarea şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia Mare - 

Capitală Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru acţiunile 

recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie 

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

MARȚI 2 FEBRUARIE 2016   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Baia Mare înregistrat cu nr.65/2016;  

• Raportul Direcţiei Economice - Serviciul Finanţări Locale, înregistrat cu nr. 65/2016, cu privire 

la aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 1.200.000 lei pentru susţinerea, 

promovarea şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia Mare - 

Capitală Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru acţiunile 

recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie; 

• Raportul Direcției Juridice Administraţie Publică Locală înregistrat cu nr. 66/2016 , cu privire la 

aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 1.200.000 lei pentru susţinerea, promovarea 

şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia Mare - Capitală 

Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru acţiunile 

recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie ; 

• Adresa Fundaţiei Baia Mare 2021 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 24/01.02.2016, 

cu privire la aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 4.200.000 lei pentru susţinerea, 

promovarea şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia Mare - 

Capitală Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru acţiunile 

recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie; 

 

Având în vedere : 

• Acordul de cooperare încheiat între Municipiul Baia Mare şi Fundatia Baia Mare 2021 în  

scopul realizării în comun a acţiunii „Capitală Europeană a Culturii - CEAC pentru anul 2021”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2015; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 509/2015 privind aprobarea Caietului de Candidatură al 

Municipiului Baia Mare la titlul de "Capitală Europeană a Culturii 2021";  

• Obiectivul principal al Fundaţiei de dobândire a statutului de Capitală Culturală Europeană  de 

către Municipiul Baia Mare; 

• Calitatea Municipiului Baia Mare de Membru Fondator Unic al Fundaţiei Baia Mare 2021; 

• Selecţionarea Municipiului Baia Mare pe lista scurtă a oraşelor candidate la titlul “Capitală 

Europeană a Culturii - CEAC pentru anul 2021” în urma preselecţiei din 7 – 10 decembrie 

2015 de la Bucureşti; 

• Programul de acţiuni şi proiectul de buget propus de Fundaţia Baia Mare 2021 pentru anul de  

candidatură 2016; 

• Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de 

instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale Europene ale Culturii ” 

pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;  
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• Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2016 privind aprobarea Programului „Baia Mare - Capitală 

Europeană a Culturii - 2021” ca program local prioritar al Municipiului Baia Mare ;    

• Art. 1 alin. (2) lit. h), art.1 ind. 2, alin. (2),(3),(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 36, alin. (1) , alin. (2) lit. ”e” coroborat cu alin. (7) lit. „a”, alin.(6) lit.” a” pct. 4, din Legea 

nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată ,cu modificări şi completări 

ulterioare; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2,  art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1    Se aprobă alocarea de la bugetul local, într-o primă etapă, a sumei de 1.200.000 lei pentru 

susţinerea, promovarea şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia 

Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru 

acţiunile recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie.         

Art. 2    Se mandateaza Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea Actului Adiţional la Acordul de 

cooperare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 508/2015. 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Economică; 

 Serviciul Audit şi Control; 

 Fundaţia Baia Mare 2021; 

 Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

      Ghinea Laura                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 

act:19959%20-1
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