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DISPOZIŢIA NR. 69/20.01.2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în şedinţă extraordinară, vineri, 21
ianuarie 2022
PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE,
Referatele de adoptare în regim de urgență a proiectelor de hotărâre, înregistrate cu nr. 21/19.01.2022,
nr. 22/19.01.2022, nr. 24/19.01.2022, nr. 73/19.01.2022, nr. 328/20.01.2022, nr. 2875/19.01.2022, nr.
21/20.01.2022 și nr. 3161/20.01.2022;
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, vineri,
21 ianuarie 2022, ora 14:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin platforma
online de videoconferință ”Cisco Webex”, 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 Dispozitia nr. 69/20.01.2022

1.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare"
Înaltpreasfințitului Părinte † Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului
Inițiator –primar
Comisia I
Comisia III

2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 420/2021, privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2022
Inițiator –primar
Comisia I

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 429/2020 și HCL nr. 182/2021

Inițiator –primar
Comisia I
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 179/2020 prin care s-a aprobat
contractarea unui imprumut intern pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile
Inițiator -primar
Comisia I

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr.
394/2021 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată
percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2022
Inițiator -primar
Comisia I

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pe o perioadă de 5 ani prin
încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul în suprafață de 83,47 mp, cu destinația de sediu,
situat în Baia Mare pe strada Culturii nr. 9, deținut de Inspectoratul de Stat în Construcții
Inițiator -primar
Comisia IComisia II
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7.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în baza unui contract de comodat către
“Asociația 22 Decembrie 1989 Baia Mare” pe durata existenței asociației a spațiului în suprafață de
56,73 mp situat în imobilul construcție din Baia Mare, strada Andrei Mureșanu nr. 18
Inițiator -primar
Comisia IComisia II

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi
contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi nr.
4A /2, ca efect al tacitei relocaţiuni
Inițiator -primar
Comisia I Comisia IIComisia III -

