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Nr.4858 /10.11.2021
APOBAT
Director general
Ghețe Eleonora
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea
taxelor și tarifelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul
calendaristic 2022

Având în vedere prevederile art.67, alin 1, lit b din Legea 273 /2006 privind finanţele publice
locale, în care se aratăcăFinanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice
se asigură din venituri proprii şisubvenţii acordate de la bugetul local, precum şi prevederile
art.68 alin 2, conform caruia „Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor publice, finanţate
potrivit art.67, alin (1), lit.b si c, provin din prestări sevicii, chirii, (...),
In art. 30, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, s-a prevazut în mod expres că „Pentru funcţionarea unor servicii
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţeneşi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxele speciale”.
In acest sens, conform art. 30 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 cuantumul taxelor speciale se
stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea unor servicii publice de interes local, precum şi
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreţinereşifuncţionare a acestor servicii.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.A.U. Baia Mare – aprobat prin
HCL nr. 362/2020, a fost menținut în portofoliul propriu amenajarea, întreținerea și
exploatarea trenulețului de agrement care funcționează în Parcul Municipal Regina Maria,
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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.
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).
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V). Avand în vedere Hotararea Consiliului Local nr.119/2018 privind retragerea dreptului de
administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile apartinand
domeniului public și privat al municipiului Baia Mare și darea acestora în administrare către
Serviciul Public Ambient Urban, precum și Protocolul de dare în administrare încheiat între
Municipiul Baia Mare și Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare în data de 15.03.2018
înregistrat sub nr. 11549/15.03.2018 .
Văzând totodată și HCL nr. 113/2020 privind darea în administrare către Serviciul Public
Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare,
situate în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28, înscris în C.F. 118689 Baia Mare, nr.
cadastral 118689, in vederea exploatarii acestuia ca baza sportiva – terenuri de tenis, ceea
ce implica necesitatea de a aplica - similar cu tarifele percepute pentru terenul de tenis din
Parcul Regina Maria care se află de asemenea în administrarea SPAU Baia Mare –aceleasi
tarife in mod unitar pentru toate terenurile de tenis aparținând domeniului public și privat al
Municipiului Baia Mare, (după cum se arată în cuprinsul art. 7 alin. 2 din HCL nr. 119/2018
astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 159/2020).

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 folosirea parcărilor publiceşi 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
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percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare în desfășurarea activității specifice
proprii, pentru anul calendaristic 2022.

Sef Serviciu Transport
MureșanTerciziu

SefServiciuTehnic
Angela Ghecevici
Șef Serviciu Pieţe
Marchiş Dorina
Șef serviciu baze sportive
Buda Radu

Vizat pentru legalitate
Consilier juridic
Gâta – Popescu Ciprian
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