
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

DISPOZIŢIA nr. 894/03.09.2021 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară,  marți, 7 

septembrie 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, 7 septembrie 2021, 

ora 14:00. Ședința va avea loc în sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, 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. 894/03.09.2021 

 
1.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu 

mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Baia Mare 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia III –  

 

2.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu 

mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare  

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia III –  

 

3.Proiect de hotărâre privind  stabilirea cuantumului  burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia III –  

 
4.Proiect de hotărâre privind de aprobare a modificării și completării H.C.L. nr. 318/2020 de 
aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin depunerea cererii de finanțare 
”Împreună în cursa anti SARS-CoV-2” precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de 
la bugetul local necesare pentru acest proiect 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

 

5.Proiect de hotărâre privind însusirea unei documentații cadastrale de actualizare date, mărire de 

suprafață, pentru terenul identificat prin CF 111479 Baia Mare, nr. cadastral 111479, proprietatea privată 

a Municipiului Baia Mare   

 

Inițiator -primar  

 

Comisia II –  

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor 

şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. 

nr. 116/2021 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia III –  
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii locațiunii pentru locuinţele sociale situate pe str. 

Horea nr. 46A, str. Luminișului nr. 13 și str. Lumunișului nr. 13A, aflate în proprietatea Municipiului Baia 

Mare şi administrarea DAS 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia II –  

Comisia III –  

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului 

„Sărbătoarea Castanelor” - ediția a XXVIII-a, în perioada 24 – 26 septembrie 2021 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia II –  

Comisia III –  

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului  „Expo -Flora Maramureș”, ediţia 

XXXVII, în perioada 23 – 26 septembrie 2021, de către Serviciul Public Ambient Urban, în cadrul 

evenimentului „Sărbătoarea Castanelor” 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I –  

Comisia II –  

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de participare la evenimentul ,,Sărbătoarea 

Castanelor”, în perioada 24 septembrie - 26 septembrie 2021 și a Documentației de repartizare prin 

licitație publică a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în vederea 

participării și desfășurării de activități în perimetrul de desfășurare a evenimentului 

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I 

Comisia II 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2021, în conformitate cu 

H.C.L. nr. 208/2020, a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, sesiunea a 

doua de finanțare  

 

Inițiator -primar  

 

Comisia I 

Comisia III 

 

 


