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DISPOZIŢIA NR. 957/22.09.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, joi, 23
septembrie 2021
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
Având în vedere:
- Referatul de adoptare în regim de urgență a unor proiecte de hotărâre formulate de către
Direcția Relații Internaționale Parteneriate Civice și Comunicare – Serviciul Parteneriate Civice,
nr. 111/21.09.2021;
- Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, și alin. 5, 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, de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare,
joi, 23 septembrie 2021, ora 15:00. 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 al Municipiului Baia Mare
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Anexa nr.1 la Dispozitia nr. 957/22.09.2021
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare
pe anul 2021
Inițiator -primar
Comisia I
2.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 270/2021 și aprobarea exercitării de către
Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune și a operațiunilor necesare ducerii la
îndeplinire a procedurilor de preluare în patrimoniul Municipiului, a imobilului situat în Baia
Mare, str. Piata Libertatii, nr. 14, judetul Maramures, imobil alcatuit din; teren în suprafata de
122 mp conform extras C.F nr.130304 Baia Mare, nr.topo 851/2/3,851/2/1/2 si constructii cu un
regim de inaltime de P+ 2E ,teren in suprafata de 104 mp conform extras CF nr.130305 Baia
Mare ,nr.topo 851/1 si constructii cu regim de inaltime S+P+E+M si teren in suprafata de 31 mp
conform extras CF nr.110724 Baia Mare ,nr.cadastral 110724,monument istoric cu denumirea de
,,Casa,,Cod MM-II-m-B-04459.
Inițiator -primar
Comisia I
Comisia II
Comisia III
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul
2021, a doua 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, sesiunea a
doua, 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 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, sesiunea a doua de selecţie
Inițiator -primar
Comisia I
Comisia III
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6.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

