CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BAIA MARE
ORDINEA DE ZI suplimentară
a şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 30 septembrie 2021

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:
“Punere în siguranţă D.A.F. Sonioca - Valea Roşie”
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică în faza P.T.+D.E. pentru investiţia: “Punere în
siguranţă D.A.F. Sonioca-Valea Roşie”, cu următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA): 297.346,85 lei,
din care C+M (fără TVA): 244.331,70 lei,
b) Capacităţi:
Construirea unui zid de sprijin la km 3+900 (L=20m);
Construirea unui zid de sprijin la km 7+150 (L=30m);
Construirea unui podeţ tubular Ø 800 mm (L=6m).
Durata de execuţie : 12 luni din momentul aprobării investiţiei, din care durata efectivă de
execuţie a lucrărilor : 6 luni.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
Comisia I-Aviz favorabil 7-0-0
2.Proiect de hotărâre privind transforamarea unor posturi vacante din statul de funcții al
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
Art.1 Se aprobă transformarea unor posturi vacante din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Baia Mare, conform anexei la prezenta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.
Comisia I-Aviz favorabil 7-0-0
Comisia III - Aviz favorabil 6-0-0
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele
sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi
administrarea DAS.
Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de 6 luni calendaristice, începând cu
data de 01.10.2021 până la data de 31.03.2022, pentru locuinţele sociale din următorul bloc:
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str. Grănicerilor nr. 116 cu 96 apartamente,

Art. 2 Contractele se vor încheia numai pentru chiriaşii care sunt la zi cu plata chiriei şi a taxelor comunale.
Art. 3 Chiriaşii care înregistrează restanţe la plata chiriei şi a taxelor comunale vor fi acţionaţi în judecată
prin grija Serviciului Juridic Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în vederea
recuperării debitelor şi a evacuării acestora din locuinţe.
Art. 4 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială cu semnarea şi monitorizarea
contractelor de închiriere.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă
Socială.
Comisia I-Aviz favorabil 7-0-0
Comisia II - Aviz favorabil 5-0-0
Comisia III - Aviz favorabil 6-0-0
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul
2021, a doua sesiune de selecție, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes
general, în domeniul cultură
Art.1 Se aprobă repartizarea sumei de 428.000 lei, de la bugetul local pe anul 2021, a doua sesiune
de selecție, pentru finanţarea proiectelor depuse pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit
de interes general, în domeniul cultură, conform Anexei nr. 1 la prezentul.
Art.2 Se resping solicitările de finanţare nerambursabilă, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractelor între părţi.
Art.4 Justificarea şi decontarea cheltuielilor în ceea ce priveşte suma repartizată, conform art. 1, se
va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Ghidului Solicitanţilor mai sus
menționat.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcția
Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Comisia I-Aviz favorabil 7-0-0
Comisia III5.Proiect de hotărâre privind selectia membrilor Consiliului de Administratie ai Clubului
Sportiv Minaur Baia Mare
Art.1 Se aproba nominalizarea membrilor Consiliului de Administratie ai Clubului Sportiv Minaur
Baia Mare, dupa cum urmeaza:

2

a) Din partea mediului sportiv
1.
2.
3.
b) Din partea mediului de afaceri:
1.
2.
c) Din partea cluburilor pentru copii si juniori:
1.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.
Comisia IComisia III-
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