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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. 554/2018 

pentru aprobarea modificarii şi completarii  Anexei nr. 1 la  HCL nr.234/2018 privind  aprobarea 

tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitaţie a spațiilor și terenurilor excedentare sau  

disponibile din incinta unitaţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea 

publică a Municipiului Baia Mare    

 

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

LUNI 8 OCTOMBRIE 2018   

 

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 694 

/2018; 

• Raportul  de  specialitate  nr. 1132/2018  promovat  de  Direcţia Patrimoniu –Serviciul 

Contracte Imobiliare privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  Anexei 

nr. 1 la  H.C.L. nr.234/2018 privind aprobarea tarifelor pentru  închirierea prin licitaţie a 

spațiilor excedentare sau disponibile din incinta unitaţilor de învăţământ preuniversitar  aflate 

în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare.       

 

Având în vedere : 

• Solicitarile exprimate de către reprezentanţii unor cluburi sportive de drept privat din Baia 

Mare, respectiv solicitările reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în 

Consiliile de administraţie ale unitaţilor de învăţământ din municipiu; 

• Solicitarea nr.2051/2018 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 37070/2018, prin care 

Colegiul de Arte  solicită  stabilirea unui tarif pentru Săli de spectacole amenajate în unitati de 

învaţământ; 

• Dispozițiile art.7, art. 9 alin.1 lit.e,  art.112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificarile şi completările ulterioare;  

• Dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Dispozițiile cap.XII secț.I și art.36 alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale, republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;   

• Dispozițiile art.14-16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările 

și completările ulteriore; 

• Dispozițiile art.858 - art. 875 Cod civil; 

• Dispozițiile art.486 Cod fiscal, 

• Dispozitiile art. 50 din Regulamentul din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul MECTS 

nr.5570/2011, cu modificarile ulterioare; 

• HCL nr. 234/2018 privind aprobarea tarifelor minime de pornire pentru închirierea prin licitație 

a spațiilor și terenurilor excedentare sau  disponibile din incinta unităților de învățământ 

preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare ; 

• Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Art.3, art. 36  alin. 2  lit “c” ,alin.6 ,lit.(a) , pct.1 și pct.6  și , art.123 din  Legea  nr. 215/ 2001  a    

administraţiei  publice  locale  , republicată  cu  modificări le  şi  completările  ulterioare, 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 44, 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.I.  Se aproba  modificarea și completarea pct.9,  pct.10 respectiv pct.12 din Anexa nr.1 la  Hotararea 

Consiliului Local nr.234/2018, modificata  prin HCL nr. 478/2018 și  care vor  avea urmatorul 

cuprins:  

 

“ 9. (1)Închirieri spatii pentru simpozioane conferinţe    (maxim 3 zile)                 - 2  lei/mp/zi 

 9. (2)Inchiriere Sali amenajate,pentru activitati artistice, culturale etc.               - 0.2 lei/mp/oră 

 

10.(1) Închirierea ocazională a sălilor de sport, din şcoli şi licee                          -lei/oră 

 

a) grupuri pt. jocuri sportive :-  fotbal                                                                    150,00 

                                                     -  baschet, handbal, volei                                          100,00 

 

b) pentru tenis, badminton, tenis de masă, arte marţiale,  

          dans sportiv, aerobic :                                                                                           40,00 

 

         c) pentru activitati artistice, culturale sau alte evenimente:                                   150,00  

                                                                                       

10.(2) Închirierea ocazională a terenurilor de sport, în aer liber, din şcoli şi licee , pentru activitati 

sportive si competitii :                                                                                            20,00 lei/oră 

                                                                      

10.(3) Structurile sportive  cluburi, fundatii, asociaţii, alte ONG -uri recunoscute in conditiile legii, 

pentru activitati sportive desfasurate cu copii si juniori respectiv cluburile sau asociatiile sportive 

de performanta  de seniori pentru activitatile de antrenament și competițiile desfășurate, precum  

şi asociaţiile de pensionari pentru competiţii organizate de catre acestea, vor avea  acces la 

inchirierea salilor de sport  si a terenurilor in aer liber aflate în administrarea unitatilor de 

învaţământ, la următoarele tarife: 

 

a) Închirierea ocazională a sălilor de sport, din şcoli şi licee:                                    10,00 lei/oră 

  

 b). Închirierea ocazională a terenurilor de sport, în aer liber, din şcoli şi licee:            3,00 lei/oră” 

 

12. (1) Camere de cămine,  internate pentru cazarea studenţilor    - lei/lună/persoană: 

  

a) camere cu 3 paturi                                                                                1 50,00  

b) camere cu 4 paturi                                                                                120,00                                                                                                      

c) camere cu 5 paturi                                                                                110,00                                                                                                             

d) camere cu 6 paturi                                                                                1 00,00  

 

(2)Pentru elevii din învățământul preunivestar tarifele prevăzute la alin. 1 se înjumătățesc.  

 

Art.II. Celelalte  prevederi ale H.C.L. nr.234/2018 cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.  
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Art.III. Prezenta  hotărâre  se  comunică  la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul  Municipiului  Baia Mare;  

• Direcţia Economică;   

• Unitățile de învătământ preuniversitar din Baia Mare;    

• Serviciul Administratie Publică Locală. 

 

 

 

 

      Lupșa Ștefan                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


