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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. 273/2018 

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială 

sau integrală de la bugetul local pentru Municipiul Baia  Mare  

 

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.        

359/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 213 / 03.05.2018,  promovat de Direcţia economică, prin care se 

propune aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială 

sau integrală de la bugetul local pentru Municipiul Baia Mare; 

• Referatul de specialitate nr. 5107 / 02.05.2018, promovat de Direcţia Proiecte, prin care se 

propune introducerea obiectivului de investitii "Cresterea performantei energetice a unitatilor 

de invatamant in municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu Baia Mare"; 

• Referatul de specialitate nr. 5110 / 02.05.2018, promovat de Direcţia Proiecte, prin care se 

propune  redenumirea investitiei din "Incubator de afaceri Gheoghe Lazar" în "Incubator de 

afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative"; 

• Referatul de specialitate nr. 24 / 03.05.2018, promovat de Direcţia Generală Dezvoltare 

Publică, prin care se propune retragerea sumei de 6.000 lei din lista obiectivelor de investiţii, 

pe anul 2018, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local la obiectivul "Colegiul de 

Arte - Cladire veche – Reabilitare"; 

• Referatul de specialitate nr. 5115 / 03.05.2018, promovat de Direcţia Proiecte, prin care se 

propune modificarea valorii cheltuielilor necesare pentru actualizarea documentatiilor pe 

blocurile (CF2, CF4, CF5 CF6, CF7); 

• Referatul de specialitate nr. 5077 / 19.04.2018 promovat de Direcţia Proiecte prin care se 

propune includerea in Lista a proiectului " Cresterea mobilitatii urbane durabile in Municipiul 

Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public "; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 229/ 23 aprilie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului 

general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018. 

 

Având în vedere : 

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

• Legea nr. 2/2018  a bugetului de stat pe anul 2018;   

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată art.7 

alin. 13; 

• Art. 36 alin. 4 litera „a”, din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001 republicată ,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• 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,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1   Se aprobă modificarea listei  obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială sau  

integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 1. 

 

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 3    Se modifică corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 229 / 23 aprilie 2018 

privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018. 

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică la : 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramures; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Economică; 

• Direcţia Proiecte;  

• Serviciul Buget Public; 

• Serviciul Investiții; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 

               

 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 14 

Pentru 14 

Impotrivă - 

Abţineri - 


