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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. 272/2018 

privind aprobarea depunerii proiectului „Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii 

creative - Reabilitare și Modernizare Cinematograf Minerul"  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

VINERI 4 MAI 2018 

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 358/2018; 

• Raportul de specialitate  nr. 5111/03.05.2018, promovat de Direcţia Proiecte, prin 

care propune aprobarea depunerii proiectului de dezvoltare a Incubatorului de afaceri al  

Municipiului Baia Mare. 

 

Având în vedere: 

• Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea  competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în 

special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi  prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 

inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri; 

• Ordinul nr. 17/2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat și normele de aplicare a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri ; 

• Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 7023/ 

04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului; 

• Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 6795/ 

14.11.2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare 

de minimis pentru consolidarea poziției pe piata a intreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive 

identificate în Strategia Natională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea 

incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 

• Legea nr. 215/2001 a administraţiei pulice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (3) lit. b şi c, alin. (4) lit. e, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a pct. 11, 

alin. (7) lit. a, art. 45 alin (2) lit. d,f, art. 73; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 4, 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. 1 Se aprobă depunerea proiectului de dezvoltare “Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în 

industrii creative - Reabilitare şi Modernizare Cinematograf Minerul” prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri. 
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Art. 2 Se aprobă acoperirea din bugetul local a sumei de 8.907.458,51 lei, reprezentând valoarea  totală a 

proiectului, din care 8.126.914,44 lei total eligibil + 780.544,06 lei total neeligibil, astfel:  

a.4.593.802,02 lei - Valoarea contribuției totale a Municipiului Baia Mare (cheltuieli eligibile şi 

cheltuieli neeligibile) 

b.4.313.656,49 lei - Valoarea finanţării nerambursabile totală solicitată 

                   Toate sumele de mai sus includ T.V.A. 

Art. 3 Se aprobă acoperirea eventualelor costuri suplimentare ce vor apărea pe parcursul implementării 

proiectului. 

Art. 4  Identificarea sursei de finanţare de la bugetul local se va face după aprobarea cererii de finanţare.  

Art. 5  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Investiţii, Direcţia 

Proiecte şi Direcţia Economică. 

Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Investiţii Programe; 

• Direcţia Proiecte; 

• Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală; 

• Direcţia Patrimoniu; 

• Direcţia Economică; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 15 

Pentru 15 

Impotrivă - 

Abţineri - 


