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DISPOZIŢIA nr.  865/13.08.2021 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, marți, 17 

august 2021 

 

 

Primarul Municipiului Baia Mare, 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 133, alin. 2, art. 134, alin.1, lit. a și alin. 5, art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

DISPUNE: 

 

Art.1  Se convoacă, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, marți, 17 august 2021, 

ora 14:00. Ședința va avea loc în sala de Conferințe Millennium III, clădirea M1, str. V. Lucaciu, cu ordinea 

de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail. 

(2) Consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

Direcţia Juridică; 

Direcţia Relaţii Publice; 

Consilierii locali; 

Serviciul Administraţie Publică Locală. 

 
 
 
 

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş 

Primarul Municipiului Baia Mare 

 

 

 

Contrasemnat pentru legalitate, 

Jur. Lia Augustina Mureșan 

Secretar General 
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                                                                                                Anexa nr. 1 la Dispoziția nr.   865 /13.08.2021 

 

 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 
2021, în conformitate cu H.C.L. nr. 119/2019 cu modificările și completările ulterioare, a 
proiectelor culturale, prima sesiune de selecţie 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia III 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 
2021, în conformitate cu H.C.L. 120/2019 cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
proiectele de tineret, prima sesiune de selecţie 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia III 
 
 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 
2021, prima sesiune de selecţie, în conformitate cu H.C.L. nr. 121/2019 cu modificările și 
completările ulterioare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport  
 
Inițiator -primar  
 
 
Comisia I 
Comisia III 
 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2021, în 
conformitate cu H.C.L.  nr. 122/2019 cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele 
sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi 
„Sportul pentru toţi” 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia III 
 
 
5.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 270/2015 privind înființarea Clubului Sportiv 
Minaur Baia Mare, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia II 
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Comisia III 
 
 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 110/2021 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare. 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia III 
 
 
7.Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile nr. 33782/09.08.2021 și modificarea  Anexei 1 

la HCL nr. 247/21.07.2021 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul școlar 2021-2022 
 

Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia III 
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului  Baia  
Mare pe  anul 2021  
 
Inițiator -primar  
 
 
Comisia I 
 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de 
interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua de selecţie, pentru anul 
2021 
 
 Inițiator -primar  

 

Comisia I 
Comisia III 
 
 
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 249/2021 privind aprobarea 
Acordului de cooperare dintre Municipiul  Baia Mare și Asociația Orchestra Simfonică 
București în vederea organizării în comun, în municipiul Baia Mare a evenimentului cultural 
Festivalul ”Magia Muzicii”, în perioada 20-22 august 2021 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia I 
Comisia II 
Comisia III 
 
 


