
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 ex. / C.A. / 31.07.2018  

 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 425/2018 

privind aprobarea nivelului abonamentelor şi biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe 

teren propriu de către echipele sportive ale CS Minaur Baia Mare  

 

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

LUNI 16 IULIE 2018   

 

Examinând: 

 

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

533/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 912/04.07.2018. 

 

Având în vedere: 

 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2015 privind înființarea Clubului Sportiv Minaur, instituție 

publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.122/2017 privind aprobarea tarifelor pentru  închiriere 

spații/servicii în imobilele bazelor sportive din domeniul public al Municipiului Baia Mare , 

preluate conform H.G. nr.510/2015; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

• Articolul 36, alin.(2),lit.d), coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.6, din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

• Amendamentele aduse în plenul ședinței de Consiliu Local.  

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

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

 

• Art. 39, alin. 1, 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 nivelul abonamentelor şi biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren 

propriu de către echipele sportive ale CS Minaur Baia Mare, după cum urmează: 

 

A. a) Abonamentul pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele de 

handbal masculin/feminin ale CS Minaur, este de:  

 

- 200 lei/sezonul 2018-2019, pentru ambele echipe; 

- 150 lei, pentru echipa de handbal masculin; 

- 150 lei, pentru echipa de handbal feminin; 

- 100 lei, pentru ambele echipe, pentru pensionari, elevi şi studenţi ; 

- 50 lei, pentru echipa masculină, pentru pensionari, elevi şi studenţi ; 
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- 50 lei, pentru echipa feminină, pentru pensionari, elevi şi studenţi . 

 

În prețul abonamentului, va fi inclus un tricou oficial de suporter. 

 

b) Preţul biletului pentru meciurile din Liga națională a echipelor de handbal masculin şi feminin 

este de: 

- 10 lei/meci. 

 

c) Abonamentul pentru accesul la meciurile echipelor de handbal feminin și masculin, pentru 

zonele B și E, este de 300 de lei. 

 

B. Accesul la meciurile echipei de fotbal este gratuit. 

 

Art.2  Persoanele cu dizabilități şi copiii cu vârsta sub 14 ani vor avea acces gratuit. 

 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispoziţii 

contrare. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte C.S. Minaur.  

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarului Municipiului Baia Mare; 

• Clubului Sportiv Minaur Baia Mare; 

• Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală; 

• Direcției Economice; 

• Serviciului Administrație Publică Locală. 

 

 

 

Călăuz Doris Gianina                                                                        Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                       Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                        Secretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 


