Nr. _____________/ 2021

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor percepute
de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2022

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.A.U. Baia Mare – aprobat prin HCL nr.
362/2020, Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare deține în continuare în portofoliul său de
administrare amenajarea, întreținerea și exploatarea trenulețului de agrement care funcționează în
Parcul Municipal Regina Maria, administrarea Cimitirului Municipal nr. I (situat în str. Horea nr. 42A)
și a Cimitirului Municipal nr. II

(situat în B-dul Unirii NR. 36A), curățirea coșurilor de fum ale

clădirilor din municipiul Baia Mare, administrarea unor piețe, târguri și oboare și administrarea unor
imobile cu funcțiune sportivă în vederea exploatării acestora ca baze sportive.
Ţinând seama de necesitatea stabilirii unor tarife reglementate în mod punctual pentru serviciile
prestate, care să fie armonizate și actualizate raportat la condițiile specifice existente pentru anul
2022 , propunem spre aprobare tarifele și taxele percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia
Mare în desfășurarea activității specifice proprii, pentru anul calendaristic 2022.
I).Propunem menținerea tarifelor si taxelor percepute pentru trenulețul de agrement care
funcționează în Parcul municipal Regina Maria și a tarifului de închiriere pentru mese destinate
comerțului stradal ocazional de pe domeniul public al municipiului Baia Mare, si respectiv majorarea
taxei deintervenție în zonele verzi situate pe domeniul public, conform Anexei nr.1.
Propunem modificarea prin majorarea taxei de tăiere arbori(de pe amplasamentele unor viitoare
construcții), conform Anexei nr.1.
II).Referitor la taxele, tarifele și prețurile percepute pentru serviciile prestate în Piețele
Agroalimentare aflate în administrarea Serviciului Public Ambient Urban, propunem aprobarea
modificării în sensul majorării unora dintre acestea,atât la Piața Agroalimentară Leea Neptun nr. 4,
Piața Agroalimentară Gh. Bilașcu nr. 15A cât și la Piața de Gros – Obor, conform Anexei nr.4.

III).Pentru activitatea de coșerit propunem modificarea prin majorarea taxelor și tarifelor, conform
Anexei nr. 2.
IV).Pentru activitatea din cimitirele municipale aflate în administrarea S.P.A.U. propunem aprobarea
modificăriitaxelor și tarifelor în sensul majorării unora dintre acestea, conform cu Anexa nr. 3 - luând
în considerare costurile în creștere pentru administrarea acestor activități).
V). Propunem reducerea tarifului pentru utilizarea terenurilor de tenis si respectiv aprobarea
majorării tarifelor pentru folosința bazelor sportive, față de nivelul stabilit pentru anul 2021, luând în
considerare costurile în creștere pentru administrarea acestei activități, astfel cum sunt propuse prin
Anexa nr. 5.
Ţinând seama de necesitatea stabilirii unor tarife reglementate în mod punctual pentru serviciile
prestate, armonizate și actualizate raportat la condițiile specifice existente pentru anul 2022 pentru
utilizarea domeniului public aflat în pieţele agroalimentare sus menţionate, pentru folosirea
terenurilor de sport și activitatea din cimitirele municipale, propunem spre aprobare Proiectul de
Hotarare privind tarifele și taxele percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare în
desfășurarea activității specifice proprii, pentru anul calendaristic 2022.
Inițiator ,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

