
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

DISPOZIŢIA nr. 761/15.17.2021 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă ordinară, miercuri, 21 

iulie 2021 

 

Primarul Municipiului Baia Mare, 

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

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări; 

 

 

DISPUNE: 
 
Art.1 Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, miercuri, 21 iulie 2021, ora 

10:00. Ședința va avea loc în 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  

Primar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat pentru legalitate, 

Jur. Lia Augustina Mureşan  

Secretar General al Municipiului Baia Mare 
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                                                                                                Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 761  /15.07.2021 

 

 
1.Proiect de hotărâre privind schimbarea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a 
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 21.07.2021 
 
Inițiatori : dl Dăncuș Ioan Doru, dl Ardelean Radu Daniel, dl Pîrvu Ionuț Rareș, dna Câmpan 
Mihaela Elena, dl Roman Gabriel-Alexandru, dl Lupșa Ștefan, dl Pap Zsolt-Istvan, dna Pop 
Mariana 

 
Comisia III – 
 
 
2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia III – 
 
 
3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico 
-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Centru de gestionare a 
deşeurilor inerte şi vegetale” în municipiul Baia Mare. 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I –  
 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea in asociere cu Consiliul 
Judetean Maramures a obiectivului de investiții ”Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare - Recea)”. 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I-  
Comisia II –  
Comisia III-  
 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea in asociere cu Consiliul 
Județean Maramureș a obiectivului de investiții ”Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”. 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I-  
Comisia II –  
Comisia III-  
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru 

cauză de utilitate publică a terenurilor neconstruite  și a imobilelor ce au avut destinaţie 

industriala, situate în intravilanul Municipiului Baia Mare, fosta Platformă lndustrială 
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Cuprom precum şi zona delimitată de strada Electrolizei, strada Oborului și strada 

Forestierilor, str.Eliberarii, str. Vasile Lucaciu după pasajul CFR. 

 
Inițiator – primar 
 
Comisia I-  
Comisia II –  
Comisia III-  
 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării operațiunilor de expropriere pentru 

cauză de utilitate publică a terenului, situat  în Municipiul Baia Mare,  strada Minerilor, nr. 

13. 
Inițiator – primar 
 
Comisia I-  
Comisia II –  
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 contractării unui împrumut intern in valoare de  100 
milioane lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local  
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I – 
 
 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “INTRODUCERE 
TEREN ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BAIA MARE, PARCELARE, REALIZARE 
ANSAMBLU DE LOCUINȚE SI DOTĂRI-SERVICII AFERENTE, AMENAJARI INCINTE, 
IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI generat de imobilul teren 
situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N. identificat prin C.F. 102097 Baia Mare, nr. 
cad. 102097 iniţiator: BULZAN DUMITRU GHEORGHE 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia II-  
 
 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Oportunitate în vederea 
vânzării prin licitatie publică, a terenurilor identificate prin CF 127510 Baia Mare, nr. cadastral 
127510, CF 127512 Baia Mare, nr. cadastral 127512, CF 60588 Baia Mare, nr. cadastral 60588, în 
suprafață totală de 389354 mp, având categoria de folosință pășune, proprietatea privată a 
Municipiului Baia Mare, situate în extravilan 
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Iniţiator –primar 
 
Comisia I-  
Comisia II – 
 
12.Proiect de hotărâre privind însușirea propunerilor de concesionare depuse de către SC 
Edilmarc - Strade SRL respectiv SC Agramix LT SRL și  aprobarea intocmirii unui Studiu de 
Oportunitate în vederea concesionării prin licitatie publică, a terenurilor identificate prin CF 
126596 Baia Mare, nr. cadastral 126596, CF 126597 Baia Mare, nr. cadastral 126597, CF 126594 
Baia Mare, nr. cadastral 126594, în suprafață totală de 9331 mp, proprietatea privată a 
Municipiului Baia Mare, situate în extravilan 
 
Inițiator –primar 
 
Comisia I –  
Comisia II -  
 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Asociatia 
Rotaract Baia Mare, Municipiul Baia Mare, Direcţia de Asistenţă Socială şi Serviciul Public 
Ambient Urban, în vedere realizării unui loc de joacă incluziv pentru copiii cu dizabilităţi 
 
Inițiator -primar  

 
Comisia II –  
Comisia III -  
 
 
14.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze 
apărător, care să asigure consultanță juridică/asistență de specialitate și care să reprezinte 
interesele Municipiului Baia Mare/ale Primarului Municipiului Baia Mare/ale Consiliului Local 
al Municipiului Baia Mare, în toate fazele procesuale, în litigiile ce derivă din raporturile 
juridice deduse judecăţii formulate de către SC DRUSAL S.A., împotriva autorităţii publice 
locale, în dosar nr. 1241/100/2021 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia III – 
 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2021 a cultelor 
religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, în baza Regulamentului pentru 
stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I -  
Comisia III-  

 
16.Proiect de hotărâre privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al 
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor 
nr. 3A ocupat de extindere la cabinetul de avocatura, proprietatea numitei Petran Manuela- 
Adela 
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Inițiator -primar  
 
Comisia II –  
 
17.Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 11 mp, situat în Baia 
Mare, Aleea Nouă nr. 2A, în vederea concesionării 
 
Inițiator -primar  
 
Comisia II –  
 
18.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, aferent extindere 
apartament, situat în Baia Mare, str. Păltinișului, nr. 64/3, aflat în proprietatea domnului Șimon 
Vasile Muntean 
 
Inițiator –primar 
 

Comisia II-  
 
19.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare, identificare 
cadastrală și actualizare date a imobilului construcție administrativ-socială și teren în suprafaţă 
de 165 mp, situat în Baia Mare, str. Andrei Mureșanu, nr. 18 
 
Inițiator –primar 
 
Comisia II –  
 
20.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea 
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului  Baia Mare a terenului în suprafaţă de 876 mp, 
situat în Baia Mare, Str. Valea Borcutului 
 
Inițiator –primar 
 
 
Comisia II -  
 
21.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea 
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 22 
mp, în vederea concesionării pentru extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. 
Gheorghe Bilașcu nr. 5/2 
 
Inițiator –primar 
 
Comisia II -  
 
22.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia 
Mare a terenului în suprafaţă totală de 64mp, teren ocupat de inchidere terasă și 
recompartimentare interioară, situat în Baia Mare Aleea Dobrogei, nr. 2 
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Inițiator –primar 
 
Comisia II -  
 
23.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 575 mp, 
aferent unui tronson al străzii Frumușeaua, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Baia Mare  
 
Inițiator –primar 
 
Comisia II -  
 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere prin act aditional 
la contractul de inchiriere incheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Maramureș pentru 
spațiul situat pe B-dul București nr. 4, Baia Mare. 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I -  
Comisia II-  
Comisia III – 
 
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional 
la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Social Democrat, Organizația Județeană 
Maramureș-pentru spațiul situat pe B -dul București, nr. 5, Baia Mare 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I –  
Comisia II-  
Comisia III –  
 
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere prin act adițional 
la contractul de închiriere încheiat cu Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană 
Maramureş, pentru spațiul din Piața Libertății, nr. 15 - clădirea M 3, Baia Mare 
 
Inițiator – primar 
 
Comisia I-  
Comisia II-  
Comisia III –  
 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de inchiriere prin act aditional 
la contractul de inchiriere incheiat cu Uniunea Salvati Romania- Filiala Judeteana Maramures 
pentru spațiul situat in Piata Libertatii, nr. 15, clădirea M3, Baia Mare 
 
Inițiator - primar 
 
Comisia I -  
Comisia II-  
Comisia III –  
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