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Str. Gheorghe Şincai 37 
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HOTĂRÂREA NR.478/2018 

pentru aprobarea completării  Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local nr.234/2018 privind  

aprobarea tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitație a spațiilor și terenurilor 

excedentare sau  disponibile din incinta unităților de învățămant preuniversitar de stat aflate în 

proprietatea publică a Municipiului Baia Mare    

 

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

MARȚI 28 AUGUST 2018   

 

Examinând: 

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

578 /2018; 

• Raportul  de  specialitate  nr.  1091/2018,  promovat  de  Direcţia Patrimoniu – Serviciul 

Contracte Imobiliare, prin care  se  propune aprobarea completării  Anexei nr. 1 la  Hotărârea 

Consiliului Local nr.234/2018 privind aprobarea tarifelor pentru  închirierea prin licitatie a 

spațiilor excedentare sau disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar  aflate 

în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare ;       

• Borderoul comisiei de spații cu alta destinație decât aceea de locuință nr.29487/03.08.2018 

prin care se propune diminuarea tarifelor;   

• Cererea nr.23051/12.06.2018  înregistrata de Asociația Club Sportiv  WILD CATS BAIA MARE 

prin care solicită  acces gratuit în sălile de sport  ale unităților de învătământ  pentru jocuri 

sportive (baschet); 

• Cererea nr.25505/02.07.2018 prin care Asociația  Disponibilizatilor Maramures ,solicită 

accesul gratuit în sălile de sport  ale unităților de învățământ  a membrilor acestei asociații;  

• Cererea  nr. 21503/30.05.2018 prin care Clubul Sportiv SUPERSPORT solicită acces gratuit în 

sălile  de sport  din cadrul institutiilor de învățământ preuniversitar; 

 

Având în vedere : 

• Dispozițiile art.7, art. 9 alin.1 lit.e,  art.112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificarile si completările ulterioare;  

• Dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Dispozițiile Cap.XII secț.I și art.36 alin.5 lit. a din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  

• Dispozițiile art.14-16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările 

și completările ulteriore; 

• Dispozițiile art.858 - art. 875 Cod civil; 

• Dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată 

• Dispozițiile art.486 Cod fiscal; 

• Art.3 , art. 36  alin. 2  lit “c” ,alin.6 ,lit.(a) ,pct.1 și pct.6  și art.123 din  Legea  nr. 215/ 2001  a    

administraţiei  publice  locale, republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare; 

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

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 
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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.I. Se aprobă  completarea  pct.10 din Anexa nr.1 la  Hotărârea Consiliului Local nr.234/2018, prin 

introducerea unui aliniat, care va avea următorul cuprins:  

 

,,Structurile sportive  cluburi, fundații, asociaţii, alte ONG-uri recunoscute în condițiile legii, pentru 

activități sportive desfășurate  cu copii și juniori, respectiv cluburile sau asociațiile sportive de 

performanță  de seniori şi asociaţiile de pensionari pentru competiţii organizate de către acestea, 

vor avea  acces la închirierea sălilor de sport  și a terenurilor în aer liber, aflate în administrarea 

unităților de învaţământ,  la tarife reprezentând o treime din tarifele stabilite la punctul 10 al 

prezentei.”                                                                                                                

 

 Art.II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.234/2018 rămân neschimbate. 

 

  Art.III. Prezenta  hotărâre  se  comunică  la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul  Municipiului  Baia Mare;  

• Direcţia Economica;   

• Unitățile de învătământ preuniversitar din Baia Mare;            

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

 

      Creț Florin Nicolae                                                                               Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 20 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 

N-au votat 1 


