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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. 326/2018 

privind atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public 

al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon pentru 

anul 2018. 

 

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

JOI 31 MAI 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.435 

/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 24/12.03.2018, întocmit de Direcţia Administrare Patrimoniu - 

Serviciul Comercial, privind atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor 

aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea comercializării temporare a 

unor produse de sezon; 

• Solicitările deţinătorilor de mobilier stradal;   

 

Având în vedere : 

• Prevederile regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea comerţului stradal şi a altor 

activităţi pe domeniul public şi privat al Municipiului Baia  Mare, aprobat prin  Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 203/2017 cu modificările şi completările ulterioare;  

•  Avizul Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană nr. 46/ 26.04.2018 privind locaţiile 

amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea 

comercializării temporare a unor produse de sezon . 

• 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 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare . 

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

• Amendamentul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism; 

• 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 Caietul de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare a 

amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea comercializării 

temporare a unor produse de sezon, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art. 2 (1) Se aprobă lista amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în 

vederea amplasarii structurilor temporare pentru comercializarea unor produse de sezon, 

conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Pe parcursul anului 2018 dacă vor fi depuse solicitări pentru alte amplasamente suplimentar 

faţă de cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în baza avizului favorabil al Comisiei 

de Arhitectură şi Estetică Urbană, acestea vor putea fi atribuite prin licita ţie, conform 

documentaţiei prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se stabilește Comisia de licitație în următoarea componență: 

• Noemi Erika Vida    – Viceprimar- Președinte; 

• Ancuța Bontea        - membru; 

• Adriana Gonczi       – membru; 

• Samir Vaum            – membru; 

• Ana Maria Dărăban – membru. 

 
Art.4 Se desemnează membrii supleanți care își vor desfășura activitatea în absența membrului 

titular corespunzator din comisia numită la articolul 3 din prezenta hotărâre, după cum urmează:  

 
• Natalia Barbur; 

• Anca Barcan; 

• Cristina Mihali; 

• Iolanda Toth. 

 

Art. 5    Prezenta hotărâre se comunică la : 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Direcţia Patrimoniu; 

• Arhitect Sef; 

• Membri comisiei de licitaţie; 

• Serviciului Administraţie Publică Locală. 

 

 

 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                           

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 20 

Pentru 20 

Impotrivă - 

Abţineri - 


