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ANEXA  la Hotărârea Consiliului Local nr.71/2016 
 

REGULAMENTUL  DE ACCES ŞI VIZITARE 
 

A OBIECTIVULUI TURISTIC TURNUL SF.ŞTEFAN  
 
CAPITOLUL I 
 
1. Cadrul legislativ 
 

-Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Competenţele generale pe care le are autoritatea publică locală în ceea ce priveşte 
administrarea domeniului public al municipiului Baia Mare conform Legii 215/2001(r1) a 

administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

-Contractul de finanţare nr. 2.171/29.08.2011 aferent  proiectului cu titlul ,,Reabilitarea 
şi promovarea identităţii cultural şi istorice Piaţa Cetăţii-Turnul Ştefan,, având ca 
beneficiar Municipiul Baia Mare; 
-Art.55 alin.(1) din Regulamentul CE nr. 1083/2006; 
-Art. 5 alin. (3), lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local cu modificările ulterioare; 
-Legea nr. 422/2001(r1) privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Titlul IV; 

-Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, unde la pozitia 126 figurează " 

Turnul Ștefan", proprietate publică a Municipiului Baia Mare; 
-Lista Monumentelor Istorice 2010 unde la poziția 133 cu codul de identificare MM-II-m-
A-04436.01 figurează" Turnul Ștefan"; 
- Art. 867-870 din Codul Civil; 
-Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 310/2015 privind aprobarea transmiterii din 
administrare S.P.A.U. Baia Mare în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare a imobilului istoric Turnul Sf.Ștefan, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare; 
-HCL 223/2013 privind revocarea HCL 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele 
care constituie contravenţie în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare. 

 
CAPITOLUL II 
 

2. Prevederi generale 
 

2.1. Baza legală de funcţionare: 
(1) Direcţia Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 
Baia Mare stabileşte prin prezentul Regulament principalele obligaţii ale proprietarului, 
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administratorului şi utilizatorilor obiectivului turistic Turnul Sf.Ştefan din Piaţa Cetăţii- 
Municipiul Baia Mare.  
(2) Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosirea în condiţii 

corespunzătoare şi de durată al prezentului obiectiv turistic, finanțat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli de creştere” Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană” Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”Cod SMIS 18165,  
NV/1/1.1/PDU/1//7/16.03.2009.  

(3) În obiectivului turistic Turnul Sf.Ștefan sunt permise activități de turism și agrement, 
cu titlu gratuit, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament. 
(4) Regulamentul mai prevede şi autoritățile abilitate pentru constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor, în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare. 

 
 
2.2. Domeniu de aplicare 
Prezentul regulament se aplică tuturor utilizatorilor şi vizitatorilor obiectivului turistic 
Turnul Sf. Ştefan din Piaţa Cetăţii-Municipiul Baia Mare. 
 
2.3. Denumirea  
 Turnul Sf.Ştefan din Piaţa Cetăţii - Municipiul Baia Mare. 
 
2.4. Administrator 
(1) Consiliul Local al Municipiului Baia Mare prin Direcţia Administrare Patrimoniu şi 
Direcţia Generală Dezvoltare Publică, accesul şi vizitarea obiectivului turistic fiind 
asigurate de Direcţia Relaţii Publice prin Biroul Relații Internaționale, Punctul Turistic 
Turnul Sf. Ștefan, Telefon: 0262-211003, e-mail: turism@baiamare.ro. 
(2) Promovarea şi asigurarea funcţionalităţii obiectivului turistic se realizează de către 
Direcţia Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Baia Mare prin intermediul Punctului de Informare Turistică din Piaţa Cetăţii. 

 
2.5. Orarul de funcţionare 
(1) Accesul şi vizitarea obiectivului turistic se stabileşte prin dispoziţia Primarului 
Municipiului Baia Mare şi poate varia în funcţie de sezon. 

(2) Dacă se va constata că este necesară o frecvență mai mare sau mai mică a 

intrărilor în obiectivul turistic, frecvenţa va putea fi modificată prin dispoziţia Primarului 
Municipiului Baia Mare. 

(3) Primarul municipiului îşi poate  rezerva dreptul de a modifica orarul și în anumite 

situații speciale(activităţi culturale, artistice, filmări şi sesiuni foto, delegaţii străine, etc). 

 
CAPITOLUL III 
 
3. Reglementări specifice 
 
3.1. Reglementări privind vizitarea obiectivul turistic Turnul Sf. Ştefan din Piaţa 
Cetăţii-Municipiul Baia Mare 
Vizitarea obiectivul turistic Turnul Sf. Ştefan din Piaţa Cetăţii-Municipiul Baia Mare se 
face individual sau în grupuri, cu respectarea orarului de vizitare şi a condiţiilor impuse 
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de prezentul regulament, pe baza unui tichet gratuit eliberat de Punctul de Informare 

Turistică din Piața Cetăţii. 
3.2. Activităţi care se supun obţinerii acordului/aprobării primarului Municipiului 
Baia Mare 
(1) Orice activitate colectivă: culturală, sportivă, artistică sau de altă natură, se supune 

obținerii acordului/aprobării primarului Municipiului Baia Mare, pe baza unei cereri 

scrise depuse la Direcţia Relaţii Publice.   
(2) Filmarile şi sesiunile foto profesionale se supun obţinerii acordului/aprobării  
prevăzute la alin.(1). 
 
3.3. Direcţia Relaţii Publice şi Punctul de Informare Turistică din Piaţa Cetăţii sunt 
absolvite  de orice vină în cazul producerii oricărui accident ca urmare a  nerespectării 
prevederilor prezentului regulament. 
 
CAPITOLUL IV 
 
4. Facilităţi şi restricţii   
 
4.1. Facilităţi  
(1) Accesul liber în Turnul Sf.Ştefan, însoţiţi de un funcţionar de la Punctul de Informare 
Turistică din Piaţa Cetăţii, individual sau în grupuri, în timpul programului de funcţionare, 
în condiţiile prevederilor pct.3.1. din prezentul regulament. 
(2) Accesul liber pe baza acordului/aprobării primarului Municipiului Baia Mare însoţiţi 
de un funcţionar de la Punctul de Informare Turistică din Piaţa Cetăţii, în cazul 
activităţilor prevăzute la pct. 3.2. alin.(1) şi (2) din prezentul regulament.  
(3) Accesul la informaţiile de specialitate privind istoricul monumentului, modalităţile de 
finanţare privind reabilitarea acestuia şi rolul autorităţilor publice privitor la 
reintroducerea în circuitul public a obiectivului turistic Turnul Sf. Ştefan din Piaţa Cetăţii-
Municipiul Baia Mare. 

 
   4.2. Restricţii 

(1) Este interzis accesul în Turnul Sf. Ştefan fără funcţionarul public de la Punctul de 
Informare Turistică din Piaţa Cetăţii. 
(2) Este interzis accesul în Turnul Sf. Ştefan  în grupuri mai mari de 15 persoane. 
(3) Este interzis accesul în Turnul Sf. Ştefan  cu mâncare şi băutură, cu animale de 
companie ori în stare de ebrietate. 
(4) Este interzisă inscripţionarea/zgârierea pereţilor, aruncarea cu obiecte de la 
înălţime, expunerea peste balustradă a vizitatorilor şi fumatul în incinta Turnului Sf. 
Ştefan. 
(5) În zilele ori în timpul zilelor în care condiţiile meteo sunt nefavorabile (ploi, ninsori), 
accesul în obiectivul turistic NU este permis din motive de siguranţă. 
(6) Vizitarea obiectivului turistic nu este recomandată persoanelor care suferă de diferite 
afecţiuni pentru care nu este recomandat efortul fizic . 
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CAPITOLUL V 
 
5. Obligaţiile Direcţiei Relaţii Publice, a organelor abilitate cu paza, ordinea şi 
liniştea publică, contravenţii şi sancţiuni 
 
5.1. Obligaţiile Direcţiei Relaţii Publice, prin Punctul de Informare Turistică,  
privind accesul şi vizitarea obiectivului turistic Turnul Sf. Ştefan din Piaţa Cetăţii-
Municipiul Baia Mare 
(1) Să permită accesul vizitatorilor  în Turnul Sf. Ştefan numai în condiţiile prevăzute de 
Capitolul IV din prezentul regulament. 
(2) Să nu permită activităţi de comercializare pe zonele de acces la obiectivul turistic ori 
limitrofe acestora, cu exceptia celor autorizate. 
(3) Să vegheze la menţinerea curăţeniei în jurul şi în interiorul obiectivului turistic şi să 
ia toate măsurile pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor dotărilor acestuia. 
(4) Să informeze superiori ierarhici despre orice activitate ce urmează să se desfăşoare 
în obiectivul turistic, despre afluenţa zilnică a vizitatorilor precum şi despre materialele 
necesare desfăşurării activităţii. 
(5) Să transmită recomandările vizitatorilor superiorilor ierarhici şi să întocmească, în 
condiţiile legii, răspunsul la sesizările şi reclamaţiile vizitatorilor privitoare la obiectivul 
turistic.  
(6) Să ia toate măsurile privitoare la respectarea regulile privind paza contra incendiilor 
şi a regulilor privind protecţia muncii. 
 
5.2. Obligaţiile organelor abilitate cu paza, ordinea şi liniştea publică 
(1) Poliţia Locală este obligată să asigure inspecţia periodică a obiectivului turistic. 
(2) Poliţia locală este obligată să răspundă prompt la orice solicitare venită din partea 
cetăţenilor şi din partea Punctului de Informare Turistică care vizează obiectivul turistic  
Turnul Sf. Ştefan 
 
5.3. Contravenţii şi sancţiuni 
Poliţia locală este obligată să urmărească respectarea prezentului regulament şi să 
aplice sancţiunile corespunzătoare privitoare la faptele care constituie contravenţie în 
domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare.  
 
 
 

Director Executiv                                                                                                                 Întocmit 

Direcţia Relaţii Publice                                                                                                 Consilier superior 

Codruţa Lazar                                                                                                                 Vasile Muresan  

 

 


