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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.288/2018 

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.224/2018 privind închirierea, prin licitaţie publică 

cu strigare a terenurilor destinate amplasării unui numar de 8 chioșcuri pentru difuzarea presei 

şi a construcţiilor ce se amplaseaza pe acestea  

 

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

LUNI 21 MAI 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.378 

/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 180/2018,  întocmit de Direcţia Patrimoniu - Serviciul Monitorizare 

Contracte; 

• Procesul verbal al comisiei de licitație pentru inchirieri, concesionari, vânzări  și achizi ții de 

imobile în favoarea municipiului, incheiat în data de 08.05.2018, cu ocazia sedinței de licitație 

pentru inchirierea prin licitatie a terenurilor destinate amplasarii unor chioscuri de difuzare a 

presei, conform documentației aprobate prin HCL nr. 224/2018, conform caruia se solicita 

consiliului local adoptarea unei hotarari pentru eliminarea unor neconformitati din 

documentatia de atribuire. 

 

Având în vedere : 

• Cap.XII Bunuri şi lucrări publice, Secţiunea 1 Administrarea bunurilor din Legea 215/2001,  a 

administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare  

• Art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a și art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările 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 aprobă modificarea art.1 și art.3 al HCL nr. 224/2018, și care vor avea următorul cuprins: 

         ”Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică cu strigare a 8 parcele de teren cu suprafaţa 

unitara de 5 mp, proprietate publică a municipiului şi a  chioşcurilor pentru difuzarea presei, 

fiecare locație individual, locații prevazute în Anexa 1, care face parte integrantă din  prezenta 

hotărâre.” 

           ”Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie de 100 lei/locatie cu chioşc/luna, cu un pas  de 

licitatie de 10 lei /locatie cu chioşc, o garantie de participare de 300 lei/ locație cu chioşc, o taxa 

de participare de 100 lei/ locație cu chioşc, si contravaloarea caietului de sarcini de 50 lei ce 

trebuie achizitionat pentru fiecare locat ie cu chioșc la care se doreste participarea”.  
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Art.II. Se aproba Documentația de atribuire cu Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei şi 

Instrucţiunile pentru desfăşurarea licitaţiei Anexa care este parte componenta a prezentei hotarâri  

și care inlocuiește în totalitate Anexa  nr.2 la HCL nr. 224/2018.  

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 224/2018, raman neschimbate. 

Art.IV.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia pentru licitaţii 

concesionări, închirieri, vânzări imobile,  Direcţia Patrimoniu, Arhitectul Șef. 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică la : 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Patrimoniu; 

• Arhitect Sef; 

• Membrii comisiei de licitaţie, prin secretariatul acesteia; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


