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Str. Gheorghe Şincai 37 
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HOTĂRÂREA NR.504/2018 

privind  completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 

497/2018 privind  taxele de utilizare temporară a locurilor publice  în perioada evenimentului 

cultural cu titlul  “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018 și aprobarea Comisiei de 

atribuire a locațiilor și  de licitație publică cu strigare  din cadrul aceluiași eveniment 

 

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

VINERI 14 SEPTEMBRIE 2018   

 

Examinând: 

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

638/2018; 

• Raportul de specialitate  nr.  83 /2018,  promovat de Serviciul Comercial, prin care propune  

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 497/2018 

privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice  în perioada evenimentului cultural cu 

titlul “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018 și aprobarea Comisiei de atribuire 

a locațiilor și  de licitație publică cu strigare din cadrul aceluiași eveniment.  

 

Având în vedere : 

• Hotărârea Consiliului Local  nr. 549/2017 privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2018; 

• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 497/2018 privind  taxele de utilizare 

temporară a locurilor publice  în perioada evenimentului cultural cu titlul  “ Castane 2018” din 

28 septembrie -7 octombrie 2018; 

• Hotărârea Consiliului Local  nr.203/2017 privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurare comerţului stradal şi al altor activităţi pe domeniul public şi privat al 

municipiului Baia Mare modificat prin H.C.L. 287/2018; 

• Hotărârea Consiliului Local  nr. 419/2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul 

Baia Mare a evenimentului cultural cu titlul “ Castane 2018” în perioada 28 septembrie -07 

octombrie 2018; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

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

republicată; 

• Art. 10, art. 36 alin. 1, alin.2 lit.c, alin. 4 lit. c  din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind 

administraţia publică locală cu modificări şi completări 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 aprobă modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare nr. 497/2018, după cum urmează: 
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(1) prin modificarea aliniatelor identificate cu litera b și c, și care vor avea urmatorul cuprins:  

 

 b) pentru vânzarea produselor de sezon: castane, porumb fiert, must, vin şi alte asemenea , 

2000 lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m cu terenul aferent în  perioada 28 septembrie - 07 octombrie 

2018  pentru zona  P-ţa Libertăţii sau B-dul Unirii. 

 

 c) pentru vânzare produse de artizanat, 2000 lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m cu terenul aferent în  

perioada 28 septembrie - 07 octombrie 2018  pentru zona  P-ţa Libertăţii sau B-dul Unirii. 

 

(2) prin introducerea unui nou aliniat identificat cu litera f,  care va avea urmatorul cuprins: 

 

”  f)  pentru eliberarea acordului de desfășurare activități în cadrul și pe perioada evenimentului 

“Castane 2018” agentilor economici amplasati temporar pe terenuri din cadrul perimetrului de 

desfasurare a evenimentului  se stabilește o taxa de 20 lei/mp de teren ocupat/ perioada, indiferent de 

activitatea desfasurata. Pentru agenții economici care au închiriat teren din proprietatea municipiului 

taxa este inclusă in taxa de utilizare teren prevazuta la art.1 al prezentei hotărâri." 

 

Art. II. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 497/2018, prin 

introducerea după art.8 a articolului 8¹ cu  următorul cuprins: 

 

”Art.8¹  (1) Se stabilește Comisia de atribuire a locațiilor  și de licitaț ie în următoarea componență: 

• Vida Noemi Erika - viceprimar     - președinte; 

• Ancuța Bontea                            - membru 

• Lupșa Alexandru                         - membru 

• Mihali Cristina                              - membru 

• Dărăban Ana Maria                     - membru 

• Barbur Natalia Melania               - membru 

• Iolanda Toth                               - membru 

 

(2)   Se desemnează membrii supleanți care își vor desfășura activitatea în absența membrului titular 

corespunzator din comisia numită la articolul 2 din prezenta hotărâre, după cum urmează:  

 

• Gőnczi Adriana Elena; 

• Anca Barcan; 

• Vaum Samir;                                 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 497/2018, ramân 

neschimbate.  

 

Art.IV. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Publice. 

 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică la: 

Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

Primarul Municipiului Baia Mare; 

Direcţia Economică; 

Serviciul Comercial; 

Serviciul Public Ambient Urban; 

Direcţia Poliţia Locală; 

Direcția Relații Publice; 
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Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

      Grumaz Dan Andrei                                                                             Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


