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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr.
116/2021
Având în vedere:
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre având ca obiect modificarea
componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive
şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L.
nr. 116/2021;
• Raportul Direcţiei Relaţii Internaţionale, Parteneriate Civice şi Comunicare Serviciului Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 86/2021 privind modificarea
componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive
şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L.
nr. 116/2021;
• Ghidul solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul
local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv;
• Ghidul solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul
local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret;
• H.C.L. nr. 116/2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare
nerambursabilă de la bugetul local precum şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
• E-mailul transmis de dl. Consilier local Pop Leontin, înregistrat la Municipiul Baia
Mare cu nr. 35854/25.08.2021;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• art. 87 alin (5), art. 129 alin. (7) lit. e), f) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ;
• Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare.
• Ordinului nr. 664/2018, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și
programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la
3 ex. / A.R. / 27.09.2021
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bugetul local prin înlocuirea dl. consilier local Pop Leontin cu dl./dna. consilier
local ................................................
Art. 2 Se modifică în mod corespunzător art. 1 din H.C.L. nr. 116/2021.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Relaţii
Internaţionale, Parteneriate Civice şi Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
•
•
•
•
•
•
•

Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş
Primarului Municipiului Baia Mare
Direcţiei Economice
Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală
Direcţiei Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare – Serviciul
Parteneriate Civice
Membrilor comisiiilor
Serviciului Administraţie Publică Locală

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

3 ex. / A.R. / 27.09.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
www.baiamare.ro

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre:
având ca obiect modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin
H.C.L. nr. 116/2021

Municipiul Baia Mare sprijină şi încurajează activitatea de/pentru tineret şi sportivă din
municipiu, prin promovarea şi practicarea sportului şi a întregii mişcări de tineret.
Finanțările proiectelor din domeniul tineret și sport se fac în baza Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ghidului Solicitanţilor pe cele
două domenii.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de
finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare a propunerilor depuse de solicitanţii de
finanţare nerambursabilă, comisie constituită prin H.C.L. nr. 116/2021.
Unul dintre membrii comisiei de evaluare, dl. Consilier local Leontin Pop, dorește să se
retragă din această comisie pentru a nu încălca preverile legale privind incompatibilitatea și
conflictul de interese, dânsul fiind de curând angajat profesor la Clubul Sportiv Școlar nr. 2
Baia Mare.
Pentru aceste considerente propun aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect
modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local.

Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

3 ex. / A.R. / 27.09.2021

DIRECŢIA RELAȚII INTERNAȚIONALE, PARTENERIATE
CIVICE ȘI COMUNICARE
SERVICIUL PARTENERIATE CIVICE
Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

RAPORT NR. 86/25.08.2021
Privind fundamentarea proiectului de hotărâre având ca obiect modificarea componenţei
Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu
finanţare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr. 116/2021
Prin H.C.L. nr. 116/2021 a fost stabilită componența Comisiei de evaluare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare ner ambursabilă de la bugetul
local, în următoarea componență:
• Bărbuş Gheorghe - consilier local;
• Crăciun Ovidiu - consilier local;
• Pap Zsolt Istvan- consilier local;
• Pop Leontin - consilier local;
• Ardelean Radu - consilier local;
• Roman Gabriel Alexandru - consilier local;
• 1 (un) funcţionar public din cadrul Direcţiei Economice;
• 1 (un) funcţionar public din cadrul Serviciului Parteneriate Civice;
• 1 (un) funcţionar public din cadrul Direcției Juridice;
• 2 (doi) funcţionari publici din cadrul Serviciului Parteneriate Civice, fără drept de
vot, în vederea asigurării lucrărilor de secretariat.”
Prin e-mailul transmis de către dl. Consilier local Pop Leontin și înregistrat la Municipiul
Baia Mare cu nr. 35854/25.08.2021, suntem înștiințați că dorește să se retragă din
această comisie pentru a nu încălca preverile legale privind incompatibilitatea și conflictul
de interese, dânsul fiind de curând angajat profesor la Clubul Sportiv Școlar n r. 2 Baia
Mare.
Ținând cont de înștiințarea transmisă, dl. Consilier Pop Leontin trebuie înlocuit cu un alt
consilier local în Comisia de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi
de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem oportună aprobarea proiectului de hotărâre
având ca obiect modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul
local.
Vizat,
Jur. Livia Lenghel
Director executiv
Șef serviciu
Adriana Rusu

3 ex. / A.R. / 27.09.2021
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ___________________________

Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, nr. ....................................... privind
atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric
 raportul de specialitate nr. .............................. promovat de Biroul Transport Public şi Protecţie Civilă
din cadrul Direcţiei Dezvoltare Publică, privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi noi pentru un
autoturism electric
 prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
 HCL 459/2019 privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi
bunuri/mărfuri în regim de taxi în Municipiul Baia Mare
 HCL 13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22
autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug -In şi Hydrogen
 HCL nr. 289 /2011 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului
Baia Mare în conformitate cu cerinţele Convenţiei Primarilor
 HCL nr. 8/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice
în Municipiul Baia Mare”
 HCL nr. 202/2019 privind aprobarea proiectului şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru
proiectul “Cross-border green transport network - Rețea ecologică de transport transfrontalier,
HUSKROUA /1702/7.1/0063”
 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 avizul Secretarului General al Municipiului Baia Mare;
Potrivit competenţelor conferite de prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) şi lit. s) din
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor art. 133, alin. 139 şi art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizaţii taxi noi, cu numărul de
ordine 857, transportatorului autorizat …., pentru autoturismul electric marca Renault Zoe,
an fabricaţie 2020, înmatriculat cu nr. ..... acţionat de motor cu electric, în conformitate cu
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procedura de atribuire prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi
în regim de închiriere şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.
Art. 2

Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Dezvoltare Publică.

Art. 3

Prezenta hotărâre se comunică la:






Instituţia Prefectului judeţului Maramureş,
Primarul Municipiului Baia Mare,
Direcţia Dezvoltare Publică,
……..
Seviciul Administraţie Publică Locală.

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare

Vizat legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar al Municipiului Baia Mare

DIRECŢIA DEZVOLTARE PUBLICĂ
DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE
BIROUL TRANSPORT PUBLIC ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 211 001

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.
RAPORT
privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric
Având în vedere HCL nr.13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr
de 22 autorizaţii noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In şi Hydrogen,a fost iniţiată
a cincea procedură de atribuire de autorizaţii taxi noi, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 din 2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul
nr.356/2007.
A cincea procedură de atribuire a fost demarată în data de 07.06.2021, în condiţiile prevăzute de Legea
38/2003privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi de Normele de aplicare.
Anunţul privind demararea procedurii a fost publicat în ziarul Graiul Maramureşului şi pe site -ul
Municipiului Baia Mare, în data de 07 iunie 2021.
În termenul stabilit pentru depunerea cererilor de participare la procedură, respectiv 5 august 2021, au
fost depuse trei solicitări de atribuire pentru autoturisme electrice, de către transportatorii autorizaţi ..... şi
AXE ABILITAXI SRL.
Solicitările au fost analizate de către autoritatea de autorizare, în baza art. 26 aliniat (1) a Ordinului nr.
356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, au fost aplicate criteriile de departajare, rezultatul
fiind următorul:
- ….. a obţinut un punctaj total de 385 de puncte, pentru autoturismul electric, marca Renault Zoe, an
fabricaţie 2020, înmatriculat cu nr. .....
- AXE ABILITAXI SRL : documentaţiile depuse s-au dovedit incomplete în sensul în care transportatorul
nu deţine autoturismele în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
Lista cu autorizaţiile taxi atribuite, conţinând datele de identificare ale transportatorului auto rizat şi
punctajul total obţinut din îndeplinirea criteriilor de departajare, a fost făcută publică în data de
09.08.2021, conform art. 26 aliniat (2) din Ordinul nr. 356/2007, în ziarul Graiul Maramureşului şi pe
site-ul Municipiului Baia Mare.
În termenul stabilit pentru depunerea contestaţiilor, nu a fost înregistrată la Municipiul Baia Mare nicio
contestaţie.

Conform art.28 din Ordinul nr.356 din 2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere:
“Atribuirea unei autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face
prin hotarâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor
profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevazute în Legea nr. 38/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.”

3 ex. / L.F. / 27.09.2021
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Având în vedere considerentele mai sus expuse şi în conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările
şi completările ulterioare
- prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
- prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
- HCL 459/2019privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în
regim de taxi în Municipiul Baia Mare
- HCL nr. 13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii
taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug -In şi Hydrogen

Propunem:
- aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unei autorizaţii taxi noi, cu numărul de ordine857,
pentru autoturismul electric marca Renault Zoe, an fabricaţie 2020, înmatriculat cu nr. ....., deţinut de ….,
în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere şi a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cornelia Luca

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF BIROU,
ing. Marius Aoşan ing. Liviu Filip

3 ex. / L.F.. / 27.09.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 211 001
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.

REFERAT DE APROBARE
privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric

În conformitate cu prevederileHCL nr. 13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a
unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In şi
Hydrogen, a fost iniţiată a cinceaprocedură de atribuire a autorizaţiilor taxi noi
Procedura de atribuire a fost demarată în data de 07.06.2021, în condiţiile prevăzute de prevederile Legii
nr. 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a normelor de aplicare
aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.
În termenul stabilit pentru depunerea cererilor de participare la procedură, respectiv 5august 2021, au
fost depuse trei solicitări de atribuire pentru autoturisme electrice.
Solicitările au fost analizate de către autoritatea de autorizare, în baza art. 26 aliniat (1) a Ordinului nr.
356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, au fost aplicate criteriile de departajare, rezultatul
fiind următorul:
- ….. a obţinut un punctaj total de 385 de puncte, pentru autoturismul electric, marca Renault Zoe, an
fabricaţie 2020, înmatriculat cu nr. ....
- AXE ABILITAXI SRL : documentaţiile depuse s-au dovedit incomplete în sensul în care transportatorul
nu face dovada că deţine autoturismele în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
În termenul stabilit pentru depunerea contestaţiilor, nu a fost înregistrată la Municipiul Baia Mare nicio
contestaţie.
Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâreprivind aprobarea atribuirii
unei autorizaţii taxi noi, pentruautoturismul cu numărul de înmatriculare ...., acţionat de motor electric.

Initiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia
Mare.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Examinând:
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor
imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare,
• Raportul de specialitate nr._________/2021 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care
se propune aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al
Municipiului Baia Mare,
• Dispoziția Primarului nr. 710/02.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de
inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare,
• Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2020 privind inventarierea bunurilor care constituie
domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare.
În temeiul prevederilor :
• Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comu nelor,
al orașelor, al municipiilor și al județelor,
• Art. 2, art. 5 din Normele tehnice din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor,al municipiilor
și al județelor, aprobate prin HG 392/2020,
• Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reeveluarea și amortizarea activelor fixe aflate
în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și
completările ulterioare,
• Legea nr. 82/1991 a conbtabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
• Art. 36 alin 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
• Art. 555 – 567 din Codul civil,
• Art. 354, art. 355, art. 357 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere:
• competenţele conferite de art.129 alin (1), alin (2) lit.c, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

1 ex. / PA. / 27.09.2021
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HOTĂRĂŞTE :
Art. 1

Se aprobă inventarul bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia
Mare întocmit de Comisia specială de inventariere desemnată prin Dispoziția Primarului
Municipiului Baia Mare nr. 710/02.06.2020, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2

Prezenta hotărâre se comunică la:
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
• Consiliul Județean Maramureș;
• Direcția Patrimoniu;
• Direcția Economică;
• Direcția Generală Dezvoltare Publică;
• Direcția Juridică Administrație Publică;
• Arhitect Șef;
• Direcția Relații Publice;
• Serviciul Administrație Publică Locală;
• Se va aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul Municipiului Baia Mare.

Inițiator,
Dr.ec Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

1 ex. / PA. / 27.09.2021

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _________/________ 2021

RAPORT
Privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului
Baia Mare.

Inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
al unităţilor administrativ-teritoriale.
Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
unităţii administrativ teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special
constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite
atribuţiile respective, după caz”, iar conform prevederilor art. 357, alin. (2) si alin. (3) din aceeași
ordonanță de urgență, comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia autorităţii
executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are obligaţia de a actualiza inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult
90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective .
Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanță de urgență, “Inventarul prevăzut la
alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ -teritoriale.”
Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare s -a
constituit conform prevederilor Dispozitiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 710/02.06.2020.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2020 a fost aprobată inventarierea bunurilor care
constituie domeniul public și privat al Municipiului Baia Mare.
Având în vedere că până la apariția OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, inventarul
domeniului privat se realiza anual, odată cu inventarierea întregului activ și pasiv al Municipiului
Baia Mare, după apariția HG 392/2020, s-a procedat la constituirea comisiei și realizarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Baia Mare, bunuri imobile.
Datorită problemelor legate de reactualizarea valorilor de inventar a imobilelor de către comisia
desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare nr. 710/02.06.2020, respectiv,
actualizarea valorii terenurilor, conform Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare nr. 827/2021,
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nu a putut fi respectat termenul de finalizare al inventarului așa cum a fost prevăzut de Hotărârea
Consiliului Local nr. 376/2020, putând fi finalizat doar la data de 31.08.20 21.
Anexele sunt întocmite cu respectarea normelor aprobate prin HG nr. 392/2020, având î nscrise
toate imobilele aflate în proprietatea privată a municipiului, la finele lunii iulie 2021.
Pozițiile nr. 1-139 cuprind terenuri și construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Baia
Mare, identificate cu identificatori cadastrali.
Pozițiile nr. 140 – 8790 cuprind terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare,
care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere sau superfi cie, identificate conform
contractelor existente în evidențele autorității publice locale, din care unele sunt identificate cu
identificatori cadastrali, iar altele, încheiate anterior anului 2000, nu au acești identificatori.
Terenurile din intravilan aferente blocurilor de locuit și a celorlalte unități locative respectiv spații,
terenuri virane amenajate și neamenajate și care, conform Art. 36 alin 1 din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniu l privat al Municipiului
Baia Mare, au fost cuprinse la poziția nr. 8791 din Inventarul bunurilor imobile aparținând
domeniului privat al Municipiului Baia Mare, urmând ca, din respectiva suprafață, de câte ori se va
identifica cu număr cadastral și suprafață certă, o parcelă, această suprafață să fie scăzută din
suprafața globală. Această suprafață globală a reieșit ca urmare a inventarierii anuale a imobilelor
aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, fiind o suprafață preluată din aceasta,
exclusiv din domeniul privat.
Raportat la faptul că, proprietatea privată imobiliară a Municipiului Baia Mare, are o anumită
dinamică, acest inventar va suferi, cel puțin lunar, modificări în ceea ce privește suprafețele,
datele de identificare și valorile de inventar care au fost actualizate în anul 2021. Inventarul
bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, urmează a fi actualizat în
cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective sau de la data intrării
unor astfel de bunuri în patrimoniul privat al municipiului, de către comisia specială de inventariere
constituită în acest sens.
Faţă de cele mai sus prezentate, opinăm că nu există impedimente legale cu privire la dezbaterea
în cadrul Consiliului Local a acestei propuneri şi vă supunem atenţiei proiectul de hotărâre privind
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare .

Jur. Vasile Cameliu Gligan
Director General
Direcția Generala Administratie Publica

Jur. Cozma Erica
Director Executiv
Direcția Patrimoniu

Ing. Kalmar Tiberiu
Șef Serviciu Patrimoniu

Întocmit,
Ec. Pescaru Anca
insp. superior

1 ex. / P.A.. / 27.09.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. ____________________
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al
Municipiului Baia Mare.
Inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale.
Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii
administrativ teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de
autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz”, iar
conform prevederilor art. 357, alin. (2) si alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, comisia prevăzută la alin. (1)
se constituie prin dispoziţia autorităţii executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are obligaţia de a
actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel
mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.
Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanță de urgență, “Inventarul prevăzut la alin. (1) se
aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.”
Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare s-a constituit conform
prevederilor Dispoziției Primarului Municipiului Baia Mare, nr. 710/02.06.2020.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2020 a fost aprobată inventarierea bunurilor care constituie domeniul
public și privat al Municipiului Baia Mare.
Supun atenției Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care
alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Baia Mare.

Inițiator,
Dr.ec. Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul
public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 240 mp, str. Magura.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Examinând:
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
• Raportul de specialitate nr. ______/2021, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care propune
aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață 240 mp identificat prin C.F. nr. 128103 Baia Mare, nr.
cad. 128103, str. Magura
• Adresa inregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 32813/02.08.2021 prin care numitii ..... si ..... .....
renunta la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 240 mp, situat in Baia Mare, str.
Magura , inscris in CF 128103 Baia Mare, nr. cadastral 128103
• CF nr. 128103 Baia Mare, nr. cad, 128103 unde este notată Declarația autentificată sub nr.
1443/30.07.2021 de NP .... prin care ... si ... renunță la dreptul de proprietate asupra terenului in
suprafata de 240 mp, situat in Municipiul Baia Mare, str. Magura, conform prevederilor art. 562 alin
2, Cod Civil coroborat cu art. 889 alin. 1 Cod Civil în favoare Municipiului Baia Mare
Având în vedere:
• Art. 562 alin 2, art 889, alin. 1 şi art. 1011-1029 Cod Civil;
• Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificări și completări;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață 240
mp identificat prin C.F. nr. 128103 Baia Mare, nr. cad. 128103, str. Magura,

Art. 2

Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului identificat la art.1 al
prezentei și se completează în mod corespunzător Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
310/2001 cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 3

Taxele ocazionate de înscrierea în cartea funciară a proprietății private a Municipiului Baia Mare și
transferul în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, vor fi suportate de către Municipiul Baia
Mare.

Art. 4

Prezenta hotãrâre se comunicã la:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcția Patrimoniu;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobilară Maramureș- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobilară
Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

Initiator,
Dr. ec.Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _____________/ 2021

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre:

privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 240 mp, str. Magura

Prin adresa inregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 32813/02.08.2021 numitii ... si ... ... renunta la dreptul
de proprietate asupra terenului in suprafata de 240 mp situat in Baia Mare, str. Magura, inscris in CF 128103
Baia Mare, nr. cadastral 128103, conform prevederilor art. 562, alin.2 coroborat cu art. 889, alin. 1 din Codul
Civil.

Pentru întabularea în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și ulterior transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare, este nevoie de adoptarea unei hotărâri a consiliului local de preluare a terenului.

Raportat la cele de mai sus expuse, vă supun atentiei, în vederea adoptării, proiectul de hotărâre.

Inițiator ,
Dr. ec.Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

1 ex. / /

DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _________/_______________2021

RAPORT
privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 240 mp, str. Măgura
Prin adresa inregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 32813/02.08.2021, numitii ... si ... ... ..., renunta
la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 240 mp situat in Baia Mare, str. Magura, inscris
in CF 128103 Baia Mare, nr. cadastral 128103.
Conform înscrierilor din CF nr. 128103 Baia Mare, nr. cad, 128103, este notată Declarația autentificată
sub nr. 1443/30.07.2021 de NP ...., prin care numitii ... si ...., renunță la dreptul de proprietate asupra
terenului in suprafata de 240 mp, situat in Municipiul Baia Mare, str. Magura, conform prevederilor art.
562 alin. (2) Cod Civil coroborat cu art. 889 alin. (1) Cod Civil, în favoarea Municipiului Baia Mare.
Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2) din Codul Civil, se dispun următoarele:
,,Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de
proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului
mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de
renunţare.’’.
De asemenea, prevederile art. 889 alin. (1) din Codul Civil, reglementează următoarele:
,, Art. 889: Renunţarea la dreptul de proprietate
(1)Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de
cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului.”
Pentru a se înscrie terenul este nevoie de această hotărâre a consiliului local, care după aprobare, se va
depune la OCPI Maramureș în vederea întabulării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și ulterior
transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare.
Analizând actele din dosar, se constată că sunt îndeplinite conditiile si vă supunem atentiei proiectul de
hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață
de 240 mp și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare.

Jur. Gligan Vasile Cameliu
Director General
Direcția Generala Administratie Publica

jur. Cozma Erica Laura
Director Executiv
Direcția Patrimoniu
ing. Strîmb Simona
Cons. Sup
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Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul
public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 77 mp, str. Valea Borcutului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Examinând:
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
• Raportul de specialitate nr. ______/2021, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care propune
aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață 77 mp identificat prin C.F. nr. 123362 Baia Mare, nr.
cad. 123362, str. Valea Borcutului
• Adresa inregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 32737/02.08.2021 prin care numitii ...- ... si ... ...
renunta la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 77 mp, situat in Baia Mare, str.
Valea Borcutului , inscris in CF 123362 Baia Mare, nr. cadastral 123362
• CF nr. 123362 Baia Mare, nr. cad, 123362 unde este notat dreptul de proprietate a numitilor .. .. si
.. asupra terenului in suprafata de 77 mp, situat in Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului,
• Declaratia de renuntare autentificata sub nr. 3222/30.07.2021 de NP .. data de numitii ..... si ..
Având în vedere:
• Art. 562 alin 2, art 889, alin. 1 şi art. 1011-1029 Cod Civil;
• Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificări și completări;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de
77 mp identificat prin C.F. nr. 123362 Baia Mare, nr. cad. 123362, str. Valea Borcutului,

Art. 2

Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului identificat la art.1 al
prezentei și se completează în mod corespunzător Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
310/2001 cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 3

Taxele ocazionate de înscrierea în cartea funciară a proprietății private a Municipiului Baia Mare și
transferul în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, vor fi suportate de către Municipiul Baia
Mare.

Art. 4

Prezenta hotãrâre se comunicã la:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcția Patrimoniu;
• Serviciul Administraţie Publică Locală
• ........
• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobilară Maramureș- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobilară
Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

Initiator,
Dr. ec.Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _________/_______________2021
RAPORT

privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 77 mp, str. Valea Borcutului
Din actele depuse la dosar se constată următoarele:
Prin adresa inregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 32737/02.08.2021 numiții ..... și ...... renunță la
dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 77 mp situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului,
înscris în CF 123362 Baia Mare, nr. cadastral 123362, conform Declarației de renunțare autentificată sub
nr. 3222/30.07.2021 de NP ....
Terenul înscris în CF 123362 Baia Mare nr. cadastral 123362 în suprafata de 77 mp este limitrof terenului
înscris în CF 123273 Baia Mare nr. cadastral 123273 în suprafață de 886 mp, proprietatea Municipiului
Baia Mare și are categoria de drum.
Pentru a se înscrie terenul este nevoie de această hotărâre a consiliului local, care după aprobare, se va
depune la OCPI Maramureș în vederea întabulării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și ulterior
transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare.
Analizând actele din dosar, se constată că sunt îndeplinite condițiile și vă supunem atenției proiectul de
hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață
de 77 mp și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare.

Jur. Gligan Vasile Cameliu
Director General
Direcția Generală Administrație Publică
jur. Cozma Erica Laura
Director Executiv
Direcția Patrimoniu

Ing. Kalmar Tiberiu
Șef Serviciu Patrimoniu

1 ex. / S.S. / 27.09.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _____________/ 2021

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre:

privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al
Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 77 mp, str. Valea Borcutului

Prin adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 32737/02.08.2021 numiții .... și ... renunță la dreptul
de proprietate asupra terenului în suprafață de 77 mp situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului, inscris in CF
123362 Baia Mare, nr. cadastral 123362, conform Declarației de renunțare autentificată sub nr. 3222/30.07.2021 de
NP ....
Terenul înscris în CF 123362 Baia Mare, nr. cadastral 123362 în suprafațaă de 77 mp este limitrof terenului
înscris în CF 123273 Baia Mare, nr. cadastral 123273 în suprafață de 886 mp, proprietatea Municipiului Baia
Mare și are categoria de drum.
Pentru a se înscrie terenul este nevoie de această hotărâre a consiliului local, care după aprobare, se va
depune la OCPI Maramureș în vederea întabulării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și ulterior
transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare.

Raportat la cele de mai sus expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre.

Inițiator ,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

1 ex. / /

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 7 mp
aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A, vândut în
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA ILIE T.D. S.C.S.

Examinând:
• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare;
• Raportul de specialitate nr.______/2021 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se
propune aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în
suprafață de 7 mp, aparţinând domeniului privat al Statului Român, identificat prin C.F.
106361 Baia Mare (CF vechi nr. 6000 Baia Mare), aferent spațiului comercial situat în
Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A, vândut în conformitate cu prevederile Legii
nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA ILIE T.D. S.C.S;
• Solicitarea S.C. COMPANIA ILIE T.D. S.C.S, prin administrator ....., înregistrată la
municipiul Baia Mare sub nr. 31594/23.07.2021, privind încheierea Contractului de
vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafață de 7 mp aferent spațiului comercial situat
în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A;
• Extrasul de Carte Funciară nr. 106361-C1-U13 Baia Mare;
• Extrasul de Carte Funciară nr. 106361;
• HCL nr. 442/2001;
• Factura Fiscală seria MMACB nr. 0781002/28.11.2003 privind vânzare teren în suprafață
de 7 mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr.
3/1A, conform Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală nr.
6650/17.11.2003;
• Factura Fiscală seria MMACB nr. 0781002/28.11.2003 de achitare integrală a
contravalorii terenului în suprafață de 7 mp aferent spațiului comercial;
• Procesul-verbal de negociere nr. 6311/29.10.2003 în care se specifică faptul că terenul
în suprafață de 7 mp, aferent spațiului aprobat spre vânzare prin HCL nr. 442/2001, va fi
achitat la termenul de plată al spațiului, la o valoare de 2.200.000 lei + TVA, urmând a se
încheia un contract de vânzare-cumpărare autentic în acest sens;
• Contractul de vânzare cumpărare nr. 6650/17.11.2003;
• Procesul verbal de predare-primire a spațiului, anexa nr. 1 la Contractul de vânzare
cumpărare nr. 6650/17.11.2003;
• Factura Fiscală seria MMACB nr. 0781003/28.11.2003 privind vânzare spațiu comercial
conform Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală nr. 6650/17.11.2003;
• Adeverința nr. 26330/15.07.2021 care atestă achitarea integrală a obligațiilor financiare
ce decurg din Contractul de vânzare-cumpărare cu plata integrală nr. 6650/17.11.2003;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 206/1999 privind aprobarea proceselor verbale de
negociere pentru 29 de spații;

1 ex. / E.C. / 27.09.2021
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• Extrasul de Carte Funciară nr. 6000 Baia Mare;
• Schița de dezmembrare a imobilului cuprins în coala C.F. 6000 Baia Mare ;
• Plan de încadrare în zonă a imobilului situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr.
3/1A.

În temeiul prevederilor :
• Hotărârii Consiliului Local nr. 206/1999, privind aprobarea proceselor verbale de
negociere pentru 29 de spații;
• Art. 13 alin 2 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate
privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor
judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de
interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi
a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor
locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
• Procesul-verbal de negociere nr. 6311/29.10.2003 în care se specifică faptul că terenul
în suprafață de 7 mp, aferent spațiului aprobat spre vânzare prin HCL nr. 442/2001, va fi
achitat la termenul de plată al spațiului, la o valoare de 2.200.000 lei (vechi) + TVA,
urmând a se încheia un contract de vânzare -cumpărare autentic în acest sens.

Având în vedere

• Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se
arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul
unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluţionate;
• art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. c) și alin. (14), art. 139 alin.(2), art. 196 alin.(1) lit. a), art.197
alin.(2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1

Se aprobă încheierea actului autentic de vânzare-cumpărare al terenului în suprafață de 7
mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3 /1A,
vândut în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA
ILIE T.D. S.C.S.

Art. 2

Prețul de vânzare al terenului a fost stabilit prin Procesul verbal de negociere nr.
6311/29.10.2003 la suma de 2.200.000 lei (vechi) + TVA, fiind achitat integral conform
facturii fiscale seria MMACB nr. 0781002/28.11.2003 și chitanței nr. 3041067/10.11.2003.

Art. 3

Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea actului autentic de
vânzare-cumpărare.

Art. 4

Prezenta hotărâre se comunică la
• Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
1 ex. / E.C. / 27.09.2021
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• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcția Economică;
• Direcţia Patrimoniu,.
• Dl. .......
• Serviciul Administrație Publică Locală.

Initiator,
Dr. ec.Cătălin Cherecheş
Primar al Municipiului Baia Mare

Jur. Lia Mureșan
Contrasemnat
pentru legalitate,
Sec
Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar
General al Municipiului Baia Mare

1 ex. / E.C. / 27.09.2021

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Str. Vasile Lucaciu nr.2
430341, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email: patrimoniu@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. ________/_____ 2021

RAPORT
Privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare al terenului în suprafață de 7 mp
aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3 /1A, vândut în
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA ILIE T.D. S.C.S.

Prin adresa înregistrată la municipiul Baia Mare sub nr. 26330/16.06.2021, S.C. COMPANIA ILIE T.D.
S.C.S, prin administrator ......, solicită încheierea contractului de vânzare - cumpărare pentru terenul în
suprafață de 7 mp, aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A.
Prin H.C.L. nr. 442/2001 s-a aprobat evaluarea și vânzarea prin negociere directă către ,,Compania Ilie
T.D.” S.C.S a spațiului în suprafață de 15 mp, situat pe str.Gh.Șincai nr. 3.
Prin Procesul-verbal al Comisiei de negociere a spațiilor comerciale care fac obiectul Legii nr. 550/2002
nr.6311/29.10.2003, încheiat cu ocazia negocierii prețului de vânzare cu plata integrală a spațiului
comercial/prestări servici, situat în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 3/1A, se precizează că se vinde terenul
aferent spațiului aprobat spre vânzare prin HCL nr. 442/2001, la o valoare de 2.200.000 lei (vechi ) +
TVA.
Pentru spatiul cumpărat cu plata integrală, situat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A , înscris in CF nr. 6000 parter,
nr.topo 496,497/1,500,497/2/2,498/2, în Procesul verbal de negociere nr. 6311/29.10.2003, era prevăzut
ca prețul integral al terenului aferent spațiului, să fie achitat la termenul de plată al spațiului, urmând a se
încheia un contract de vânzare-cumpărare autentic în acest sens.
SC ,, Compania ILIE T.D.” S.C.S a achitat în termenul prevăzut în Procesul –verbal de negociere nr.
6311/29.10.2003, prețul de vânzare negociat și stabilit de comun acord de părți, în sumă de 110.000.000
lei (vechi).
De asemenea, cu chitanta nr. 3041067/ 10.11.2003, a achitat integral suma de 2.200.000 lei (vechi),
reprezentand c/v terenului în suprafață de 7,00 mp, aferent spațiului situat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A, însă
contractul de vânzare-cumpărare autentic, nu a mai fost încheiat.
Faţă de cele prezentate mai sus, opinăm că nu există impedimente cu privire la dezbaterea în consiliul
local a acestei propuneri, și vă supunem atenției proiectul de hotărâre cu documentația aferentă.
Jur. Gligan Vasile Cameliu
Director General
Direcția Generală Administrație Publică

Jur. Cozma Erica Laura
Director Executiv
Direcția Patrimoniu

3 ex./ E.C.
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE
Str.Piata Libertatii nr.17
430321, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email: patrimoniu@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.169/22.06.2021
Raport
privind achizitia terenului in suprafata de 7,00 mp.identificat prin C.F. nr.6000,nr.topo 496,497/1,497/2/2,
498/2,500, de catre S.C. ,,Compania ILIE T.D.,,S.C.S. in Baia Mare,str. Gh.Sincai 3/1A

Prin H.C.L. nr.442/2001 s-a aprobat evaluarea si vanzarea directa catre ,,Compania Ilie T.D. ,,S.C.S a
spatiului cu suprafata de 16,52 mp din str.Gh.Sincai nr. 3/1A format din doua incaperi .
Aceste incaperi-fosta magazie si grup sanitar - faceau corp comun cu spatiul cumparat de aceasta
societate in anul 1999 cu contractul de vanzare –cumparare nr. 26706/21.12.1999.
La art.2 din aceiasi hotarare s-a aprobat intocmirea unei expertize tehnice de evaluare care va sta la
baza negocierii directe in conditiile H.C.L. nr.106/1999 (prin care s-a aprobat modalitatea de plata a
spatiilor comerciale aflate in administarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare ce se vand prin
negociere directa conform HG nr.505/1998) si H.C.L. nr.218/2000 (privind numirea comisiei de negociere
directa a pretului si vanzare prin licitatie directa a spatiilor comerciale din fondurile statului care fac
obiectul HG nr.505/1998).
Dupa efectuarea raportului de evaluare intocmit de SC ,,Constructii Proiect,,SRL in anul 2002 si a
expertizei tehnice de evaluare intocmita de evaluator autorizat in data de 29.10.2003,
SC ,, Compania ILIE T.D.,,S.C.S si comisia numita prin H.C.L. nr.218/2000 au negociat pretul pentru
spatiul evaluat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A de la pretul propus de evaluator de 60 700 000 lei (vechi) la
valoarea de 110 000 000 lei( vechi).
In procesul verbal de negociere nr.6311/29.10.2003, incheiat cu aceasta ocazie se precizeaza ca se
vinde terenul aferent spatiului cu suprafata de 7,00 mp la valoarea de 2 200 000 lei (vechi ) , dar se
vinde si terenul in suprafata de 18,00 mp aferent spatiului cumparat pe str.Gh.Sincai nr.3 in anul 1999
la valoarea de 581,74 $ ,urmand ca pentru ambele terenuri sa se incheie contracte de vanzare
autentice.
Pentru terenul in suprafata de 18,00 mp, aferent spatiului cumparat in anul 1999 pe str.Gh.Sincai nr.3 ,
s-a aprobat prin H.C.L. nr.401/2016 incheierea actului autentic, incheindu-se contractul de vanzarecumparare autentic nr.4068/24.11.2016.
Pentru spatiul cumparat cu plata integrala pe str.Gh.Sincai nr.3/1A ,inscris in CF nr.6000 parter ,nr.topo
496,497/1,500,497/2/2,498/2,in procesul verbal de negociere nr.6311/29.10.2003 era prevazut ca pretul
integral al spatiului si terenului aferent, se va achita in termen de 30 de zile de la data semnarii
procesului –verbal de negociere,respectiv pana in data de 28.11.2003.
SC ,, Compania ILIE T.D.,,S.C.S a achitat in termenul prevazut in procesul –verbal de negociere pretul
integral al spatiului negociat in suma de 110 000 000 lei cu urmatoarele chitante si sume;
- cu chitanta nr.3041198 din 11.11.2003 – suma de 11 000 000 lei
- cu chitanta nr.3041291 din 12.11.2003 – suma de 30 000 000 lei
- cu chitanta nr.3041376 din 13.11.2003 – suma de 30 000 000 lei
- cu chitanta nr.3041488 din 14.11.2003 – suma de 30 000 000 lei
- cu chitanta nr.3041556 din 17.11.2003 – suma de 9 000 000 lei
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-cu chitanta nr. 3041067/ 10.11.2003 a achitat integral suma de 2 200 000 lei reprezentand c/v terenului
in suprafata de 7,00 mp aferent spatiului situat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A
La art.1, alineatul 2 din contractul de vanzare-cumparare nr.6650/17.11.2003 cu plata integrala, incheiat
intre Municipiul Baia Mare si SC ,, Compania ILIE T.D.,,S.C.S ,pentru imobilul situat pe str.Gh.Sincai
nr.3/1A, in suprafata utila a spatiului de 16,52 mp se precizeaza ca terenul aferent in suprafata de
7,00 mp, identificat prin nr.C.F 6000 ,nr.topo 496,497/1,498/2,497/2/2,500 cu o valoare de 2 200 000 lei
va face obiectul unui alt contract de vanzare-cumparare incheiat in conditiile legii si a fost achitat
integral cu chitanta 3041067/10.11.2003.
Cu cererea inregistrata la Primaria Municipiului Baia Mare sub nr.26330/16.06.2021, SC ,, Compania ILIE
T.D.,,S.C.S, solicita incheierea contractului de vanzare –cumpararare autentic pentru suprafata de
teren de 7,00 mp aferent spatiului situat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A Vasile Cameliu Gligan in baza
urmatoarelor acte anexate;
-copie contractul de vanzare-cumparare cu plata integrala nr.6650/2003,
-copie proces verbal de licitatie nr.6311/29.10.2003
-copie HCL nr.442/2001
-copie HCL nr.401/2016
-copie HCL nr.218/2000
-copie HCL nr.106/1999
-copii ale documentelor de plata susmentionate
-copie extras CF nr.6000
-copie contract de vanzare cumparare autentic nr.4068/2016
-extras din raportul de evaluare al spatiului intocmit de Constructii Proiect SRL in anul 2002
-copie certificat de nomenclatura stradala
-copie acte de identitate ale reprezentantilor societatii
-extras din opisul cu situatia spatiilor vandute din arhiva

Intocmit
insp.sup.Ciobanu Lucia

1 ex. / C.L. / 27.09.2021

3

r.

1 ex. / C.L. / 27.09.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.

/

2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare-cumpărare al
terenului în suprafață de 7 mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai,
nr. 3/1A, vândut în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA
ILIE T.D. S.C.S.

Prin adresa înregistrată la municipiul Baia Mare sub nr. 26330/16.06.2021, S.C. COMPANIA ILIE T.D.
S.C.S, prin administrator ......, solicită încheierea contractului de vânzare - cumpărare pentru terenul
în suprafață de 7 mp, aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3/1A.
Prin H.C.L. nr. 442/2001 s-a aprobat evaluarea și vânzarea prin negociere directă către ,,Compania
Ilie T.D.” S.C.S a spațiului în suprafață de 15 mp, situat pe str.Gh.Șincai nr. 3.
Prin Procesul-verbal al Comisiei de negociere a spațiilor comerciale care fac obiectul Legii nr.
550/2002 nr.6311/29.10.2003, încheiat cu ocazia negocierii prețului de vânzare cu plata integrală a
spațiului comercial/prestări servici, situat în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 3/1A, se precizează că se
vinde terenul aferent spațiului aprobat spre vânzare prin HCL nr. 442/2001, la o valoare de 2.200.000
lei (vechi ) + TVA.
Pentru spatiul cumpărat cu plata integrală, situat pe str.Gh.Sincai nr.3/1A , înscris in CF nr. 6000
parter, nr.topo 496,497/1,500,497/2/2,498/2, în Procesul verbal de negociere nr. 6311/29.10.2003,
era prevăzut ca prețul integral al terenului aferent spațiului, să fie achitat la termenul de plată al
spațiului, urmând a se încheia un contract de vânzare cumpărare autentic în acest sens.
SC ,, Compania ILIE T.D.” S.C.S a achitat în termenul prevăzut în Procesul –verbal de negociere nr.
6311/29.10.2003, prețul de vânzare negociat și stabilit de comun acord de părți, în sumă de
110.000.000 lei (vechi).
De asemenea, cu chitanta nr. 3041067/ 10.11.2003, a achitat integral suma de 2.200.000 lei (vechi),
reprezentand c/v terenului în suprafață de 7,00 mp, aferent spațiului situat pe str. Gh. Sincai nr.3/1A,
însă contractul de vânzare-cumpărare autentic, nu a mai fost încheiat.
Raportat la cele mai sus expuse, vă supun atenției, în vederea adoptării, proiectul de hotărâre.
Initiator,
Dr.ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a trei locuințe de serviciu disponibile , aflate în
proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4/2; Melodiei nr.
4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59

Consiliul Local al Municipiului Baia-Mare întrunit în şedinţa din data _______
Examinînd:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul Municipiului Baia Mare
- referatul de aprobare la proiectul privind repartizarea în vederea închirierii a două locuințe de serviciu
disponibile , aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr.
4/2; Melodiei nr. 4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59
- raportul de specialitate nr. 238 /27.08.2021 promovat de Direcţia Patrimoniu – Serviciul Contracte
Imobiliare prin care se propune aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe de serviciu
disponibile, aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocul de pe str. Melodiei nr. 4/2;
Melodiei nr. 4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59
- Borderoul comisiei de locuinţe din ședinţa din data de 26.08.2021.
Avînd în vedere:
- Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
- H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinaţia de locuinte cu
modificările si completările ulterioare;
- H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu,
locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare:
- HCL nr. 62/2021 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă , în
vederea închirierii în anul 2021.
- Art.105, art. 108, art. 129 alin 2 lit, c, alin 6 lit. b , alin 7 lit q, art 362, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ
In temeiul prevederilor:
- art.133, art. 136, art. 138, art. 139, art, 196 alin 1 lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței de serviciu disponibile, aflată
în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.
4/2 d-lui …… , locul 12 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţii să primească o
locuinţă de serviciu în anul 2021

Art. 2

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței de serviciu disponibile, aflată
în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Melodiei nr.
3 ex. / M.A.. / 27.09.2021
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4/7 d-nei ….., locul 9 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţii să primească o locuinţă
de serviciu in anul 2021
Art. 3

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței de serviciu dis ponibile, aflată
în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situată în blocul de pe str. Aleea Uranus
nr. 2/59 d-lui ….., locul 17 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţii să primească o
locuinţă de serviciu în anul 2021

Art. 4

Contractele de închiriere a locuințelor de serviciu se vor întocmi pe o perioadă de maxim
3 ani, conform prevederilor din Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015 fără
depășirea duratei de închiriere a contractelor existente în același bloc , cu posibilitatea
prelungirii prin acordul părţilor .

Art. 5

Chiria se va stabili potrivit O.U.G. 40/1999 cu modificările şi completările ulterioare și se
va modifica dacă acest act normativ va suferi modificări pe durata contractului .

Art. 6

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri se încredințează Primarul şi
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Baia Mare - prin Serviciul Contracte Imobiliare

Art. 7

Prezenta se comunică la:

- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş;
- Direcţia Patrimoniu
- Serviciul Contracte Imobiliare
- Serviciul Administraţie Publică Locală
- D-l ..... , loc. Rus nr. 10 , com. Dumbrăviţa , jud. Maramureş
- D-na ..... str. Al. Carierei nr. 30 , loc. Baia-Mare
- D-l ...... str. Gării nr. 13/40, loc. Baia-Mare

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia-Mare

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

3 ex. /M.A.. / 27.09.2021

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE
Str. P-ta Libertătii nr.17
430341, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email:
Web: www.baiamare.ro

Nr. 238 / 27.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a trei locuințe de serviciu disponibile, aflate
în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4/2;
Melodiei nr. 4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59

La această dată Municipiul Baia-Mare deţine un număr de 3 locuinţe de serviciu disponibile, în
stare buna , cu o cameră, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4 şi Al. Uranus nr. 2 astfel :
Melodiei nr. 4/2 cu 1 cameră – eliberată de d-na ......
Melodiei nr. 4/7 cu 1 cameră - eliberată de d-na ....
Al. Uranus nr. 2/59 cu 1 cameră – eliberată de d-na ...
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 4/2, cu suprafaţa utilă
de 23,05 mp a fost deţinută cu chirie până în data 01.11.2019 de d-na .... în baza contractului de
închiriere nr. 458/ 18.10. 2016. După expirare contractul n u a mai fost prelungit . Locuinţa a fost
preluată în stare bună de folosinţă .
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 4/7, cu suprafaţa utilă
de 23,05 mp a fost deţinută cu chirie de d-na .... în baza contractului de închiriere
nr. 32667/ 21.12.2020. Locuinţa a devenit disponibilă în data de 30.06.2021 conform procesului
verbal de predare primire nr. 181/30.06.2021. Locuinţa a fost preluată în stare bună de folosinţă .
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str.Al. Uranus nr. 2/59, cu suprafaţa
utilă de 24,04 mp a fost deţinută cu chirie de d-na .... în baza contractului de închiriere nr.
13580/28.06.2019. Locuinţa a devenit disponibilă în data de 31.08.2020. Conform procesului
verbal de predare primire locuinţa a fost preluată în stare bună de folosinţă .
Prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 433/2015 a fost aprobat Regulamentul privind repartizarea unei
locuinţe de serviciu din fondul locativ al Municipiului Baia-Mare. Conform acestui regulament toate
cererile de solicitare a unei locuinţe de serviciu depuse în decursul unui an până la finele lunii
octombrie sunt ierarhizate potrivit criteriilor aprobate şi astfel a fost întocmită Lista cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu pe anul 2021 care a fost aprobată prin
anexa nr. 2 La H.C.L. nr. 62/2021.
Ȋnrucât
- d-na ...... ocupanta locului 1 pe această listă, cu o familie compusă din trei persoane, refuză
repartizarea unei locuinţe cu 1 sau 2 camere în blocurile de pe str. Melodiei
nr. 4 sau Aleea Uranus nr. 2,
- d-na ..... locul 2 pe listă , două persoane , refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră
- d-l ......, locul 3 , are inchiriată locuinţa de serviciu de pe str. Melodiei nr 4/33
- d-na ....., locul 4, are închiriată locuinţa de serviciu de pe str. Aleea Uranus nr. 2/60,
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- d-na ...., locul 5 si locul 1 pe Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o
locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021, are repartizată pentru locuinţa disponibilă de pe
str. Grănicerilor nr. 94/40
- d-na ...... locul 6,o persoana, refuză repartizarea unei locuinţe in blocul Al. Uranus nr. 2 sau
Melodiei nr. 4
- d-na ...... locul 7, trei persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră
- d-l ..... locul 8 pe listă deţine în proprietate o locuinţă
- d-na ..... locul 10, două persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră in blocul
Melodiei nr. 4 sau Al. Uranus nr. 2
- d-na ..... locul 11, o persoană , refuză repartizarea unei locuinţe in blocul Melodiei nr. 4 sau Al.
Uranus nr. 2
- d-na ...... locul 13 si chiriaş în blocul Păltinişului nr. 81A , patru persoane ,doreste repartizarea
unei locuinţe de serviciu cu 3 camere
- d-na ..... locul 14 şi locul 10 pe lista ANL are repartizată locuinţa Al. Mărăşti
nr. 16/2
- d-l ..... locul 15, sase persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră în blocul Al.
Uranus nr. 2
- d-l ..... locul 16 , o persoană , refuză repartizarea unei locuinţe cu o camera in blocul Al. Uranus
nr. 2
în şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a analizat şi aprobat propunerile de
repartizare în vederea închirierii locuinţelor de serviciu disponibile astfel :
Melodiei nr. 4/2
- ..... , locul 12 pe lista de priorităţi
Melodiei nr. 4/7
- .... , locul 9 pe lista de priorităţi
Al. Uranus nr. 2/59 - ..... , locul 17 pe lista de priorităţi
Menţionăm că propunerile de repartizare respectă prevederile art. 9 alin. 1 la H.C.L. nr. 433/2015
- Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al
Municipiului Baia- Mare : „ Art.9 (1) Se va urmări ca în măsura posibilităţilor , la atribuirea
locuinţelor de serviciu , numărul de camere al locuinţei să fie în concordanţă cu numărul
membrilor de familie , prin familie înţelegându-se soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinere ”.
Fată de cele mai sus menţionate supunem atenţiei proiectul de hotărârii privind aprobarea
repartizării în vederea închirierii a trei locuințe de serviciu disponibile , aflate în proprietatea
privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4/2 ; Melodiei nr. 4/7 şi
Aleea Uranus nr. 2/59
Anexe :
- H.C.L. nr. 62/2021 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţiţi să primescă o
locuinţă fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu în vederea închirierii în anul 202 1 - Anexa
nr. 2
- Borderoul Comisiei de Locuinţe din data de 26.08.2021.
- Contractul de închiriere nr. 458/ 18.10.2016
- Procesul verbal de preluare a locuinţei de serviciu de pe str. Melodiei nr. 4/2
- Contractul de închiriere nr. 32667/ 21.12.2020
- Procesul verbal de preluare a locuinţei de serviciu de pe str. Melodiei nr. 4/7
- Contractul de închiriere nr. 13580/28.06.2019
- Procesul verbal de preluare a locuinţei de serviciu de pe str. Al. Uranus nr. 2/59
- Declaraţia d-nei .....
- Declaratia d-nei ....
- Declaraţia d-nei ...
- Declaratia d-nei ...
- Declaraţia d-nei ....
3 ex. / M.A./ 27.08.2021.

3

-

Declaraţia d-nei ...
Nota telefonică - ...
Declaraţia d-lui ...
Declaraţia d-lui ......

Jur. Gligan Vasile-Cameliu
Director general

Jur. Vaum Iosif Samir
Şef Serviciu

Întocmit,
Ec. Mureşan Antonela
Inspector superior

3 ex. / M.A./ 27.08.2021.
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a trei locuințe de
serviciu disponibile, aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia-Mare, situate în blocurile
de pe str. Melodiei nr. 4/2; Melodiei nr. 4/7 şi Aleea Uranus nr. 2/59

La această dată Municipiul Baia-Mare deţine un număr de 3 locuinţe de serviciu disponibile, în stare
buna , cu o cameră, situate în blocurile de pe str. Melodiei nr. 4 şi Al. Uranus nr. 2 astfel :
Melodiei nr. 4/2 cu 1 cameră – eliberată de d-na ......
Melodiei nr. 4/7 cu 1 cameră - eliberată de d-na ....
Al. Uranus nr. 2/59 cu 1 cameră – eliberată de d-na ....
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 4/2, cu suprafaţa utilă de
23,05 mp a fost deţinută cu chirie până în data 01.11.2019 de d-na ..... în baza contractului de
închiriere nr. 458/ 18.10. 2016. După expirare contractul nu a mai fost prelungit . Locuinţa a fost
preluată în stare bună de folosinţă .
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 4/7, cu suprafaţa utilă de
23,05 mp a fost deţinută cu chirie de d-na ..... în baza contractului de închiriere
nr. 32667/ 21.12.2020. Locuinţa a devenit disponibilă în data de 30.06.2021 conform procesului verbal
de predare primire nr. 181/30.06.2021. Locuinţa a fost preluată în stare bună de folosinţă .
Locuinţa de serviciu cu o cameră si dependinţe situată pe str.Al. Uranus nr. 2/59, cu suprafaţa utilă de
24,04 mp a fost deţinută cu chirie de d-na ..... în baza contractului de închiriere nr. 13580/28.06.2019.
Locuinţa a devenit disponibilă în data de 31.08.2020. Conform procesului verbal de predare primire
locuinţa a fost preluată în stare bună de folosinţă .
Prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 433/2015 a fost aprobat Regulamentul privind repartizarea unei locuinţe
de serviciu din fondul locativ al Municipiului Baia-Mare. Conform acestui regulament toate cererile de
solicitare a unei locuinţe de serviciu depuse în decursul unui an până la finele lunii octombrie sunt
ierarhizate potrivit criteriilor aprobate şi astfel a fost întocmită Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să
primească o locuinţă de serviciu pe anul 2021 care a fost aprobată prin anexa nr. 2 La H.C.L. nr.
62/2021.
Ȋnrucât
- d-na ..... ocupanta locului 1 pe această listă, cu o familie compusă din trei persoane, refuză
repartizarea unei locuinţe cu 1 sau 2 camere în blocurile de pe str. Melodiei
nr. 4 sau Aleea Uranus nr. 2,
- d-na ..... locul 2 pe listă , două persoane , refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră
- d-l ....., locul 3 , are inchiriată locuinţa de serviciu de pe str. Melodiei nr 4/33
- d-na ...., locul 4, are închiriată locuinţa de serviciu de pe str. Aleea Uranus
nr. 2/60,
- d-na ......, locul 5 si locul 1 pe Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă
din fondul locativ de stat în anul 2021, are repartizată pentru locuinţa disponibilă de pe str. Grănicerilor
nr. 94/40
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- d-na ..... locul 6,o persoana, refuză repartizarea unei locuinţe in blocul Al. Uranus nr. 2 sau Melodiei
nr. 4
- d-na ...... locul 7, trei persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră
- d-l .... locul 8 pe listă deţine în proprietate o locuinţă
- d-na .... locul 10, două persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră in blocul Melodiei nr.
4 sau Al. Uranus nr. 2
- d-na ...... locul 11, o persoană , refuză repartizarea unei locuinţe in blocul Melodiei nr. 4 sau Al.
Uranus nr. 2
- d-na ..... locul 13 si chiriaş în blocul Păltinişului nr. 81A , patru persoane ,doreste repartizarea unei
locuinţe de serviciu cu 3 camere
- d-na ...... locul 14 şi locul 10 pe lista ANL are repartizată locuinţa Al. Mărăşti
nr. 16/2
- d-l .... locul 15, sase persoane, refuză repartizarea unei locuinţe cu o cameră în blocul Al. Uranus nr.
2
- d-l .... locul 16 , o persoană , refuză repartizarea unei locuinţe cu o camera in blocul Al. Uranus nr. 2
în şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a analizat şi aprobat propunerile de repartizare
în vederea închirierii locuinţelor de serviciu disponibile astfel :
Melodiei nr. 4/2
- ... , locul 12 pe lista de priorităţi
Melodiei nr. 4/7
- ... , locul 9 pe lista de priorităţi
Al. Uranus nr. 2/59 - .... , locul 17 pe lista de priorităţi
Menţionăm că propunerile de repartizare respectă prevederile art. 9 alin. 1 la H.C.L. nr. 433/2015 Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului
Baia- Mare : „ Art.9 (1) Se va urmări ca în măsura posibilităţilor , la atribuirea locuinţelor de serviciu ,
numărul de camere al locuinţei să fie în concordanţă cu numărul membrilor de familie , prin familie
înţelegându-se soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinere ”.
Raportat la cele de mai sus vă supun atenţiei în vederea adoptării proiectul de hotărâre.

Dr.ec.Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

3 ex. / F.R.. / 27.09.2021
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuinţe disponibile situate în blocurile de pe str.
Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus nr. 2/52
Consiliul Local al Municipiului Baia-Mare întrunit în şedinţa din data _______
Examinînd:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul Municipiului Baia Mare
- referatul de aprobare la proiectul privind repartizarea în vederea închirierii a patru locuintei disponibile
situate în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus nr. 2/52
- raportul de specialitate nr. 239/ 27.08.2021 promovat de Direcţia Patrimoniu – Serviciul Contracte
Imobiliare prin care se propune aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuintei disponibile situate
în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus nr. 2/52
- Borderoul comisiei de locuinţe din data de 26.08.2021

Avînd în vedere:
- Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
- H.G. nr. 1275/2000 , privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinatia de locuinte , cu
modificările si completările ulterioare;
- H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu,
locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare:
- HCL nr. 62/2021 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă , în
vederea închirierii în anul 2021.
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Art.105, art. 108, art. 129 alin 2 lit, c, alin 6 lit. b , alin 7 lit q, art 362, alin 1 din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ
În temeiul prevederilor:
- Art.133, art. 136, art. 138, art. 139, art, 196 alin 1 lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de
pe str. Grănicerilor nr. 94/40, d-nei …. , locul 1 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii
îndreptăţi să primească o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 202 1.

Art. 2

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de
pe str. Melodiei nr. 5/13, d-lui …., locul 8 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţi să
primească o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021.
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Art. 3

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de
pe str. Al. Uranus nr. 2/ 48 , d-lui …. , locul 10 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii
îndreptăţi să primească o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 202 1.

Art. 4

Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a locuinței disponibile, situată în blocul de
pe str. Al. Uranus nr. 2/52, d-lui …. locul 6 pe Lista de priorităţi cu solicitanţii îndreptăţi să
primească o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021.

Art. 5

Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de maxim 3 ani , fără depășirea
duratei de închiriere a contractelor existente în același bloc, cu posibilitatea de prelungire
prin acordul părţilor

Art. 6

Chiria se va stabili potrivit O.U.G. 40/1999 cu modificările şi completările ulterioare și se
va modifica dacă acest act normativ va suferi modificări pe durata cont ractului .

Art. 7

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎr âri se încredințează Direcţia
Patrimoniu - prin Serviciul Contracte Imobiliare

Art. 8

Prezenta se comunică la:

- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş;
- Direcţia Patrimoniu
- Serviciul Administraţie Publică Locală
- D-na ...
- D-l ....
- D-l ....
- D- l ....

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

3 ex. / M.A. / 27.08.2021

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuinţe disponibile
situate în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus
nr. 2/52

Locuinţa situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40 , compusă din 2 camere şi dependinţe în suprafată utilă
de 51,79 mp a fost închiriată până la data de 27.06.2019 d-lui .... si familiei acestuia formată din patru
persoane ( trei copii majori ) conform contractului de închiriere nr. 128 din 26.08.2014 , cănd acesta a
expirat.
Ȋntrucât d-l .... figura cu o restanţă de 3 280 lei la plata chiriei, contractul de închiriere nu a mai fost
prelungit după această dată şi astfel au fost demarate procedurile de acţionare în judecată pentru
recuperarea debitelor restante şi evacuarea din locuinţă .
Urmare a Sentintei civile nr. 9574/ 27.11.2020, în data de 14.05.2021 s-a procedat la evacuarea
d-lui .... din locuinţa situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40. Locuinţa necesita unele lucrări de reaparaţii
interioare cât şi la hidroizolaţie în vederea închirierii .
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu 2 camere şi
dependinţe situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40, d-nei ... ocupanta locului 1 pe Lista cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021, care are
familia formată din 4 persoane , soţul şi 2 copii minori. Menţionăm că D-na .... este de acord sa
efectueze lucrările necesare în vederea aducerii locuintei în stare de folosinţă.
Locuinţa situată pe str. Al. Uranus nr. 2/52 , compusă din 2 camere şi dependinţe în suprafată utilă de
37,23 mp a fost deţinută cu chirie de d-na .... si familia acesteia formată din patru persoane ( trei copii
minori ) conform contractului de închiriere nr. 23457 din 26.07.2019 . Aceasta a devenit disponibilă
deoarece prin cererea nr. 45126 / 18.12.2020 d-na .... solicită predarea locuintei întrucăt pleacă din
ţară . Conform procesului verbal de preluare locuinta necesita unele lucrări de reparatii interioare în
vederea închirierii .
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu 2 camere şi
dependinţe situată pe str. Aleea Uranus nr. 2/52, d-lui ..... ocupantul locului 6 pe Lista cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021, care are
familia formată din 4 persoane , soţia şi 2 copii . Menţionăm că .... este de acord să efectueze
lucrările necesare în vederea aducerii locuintei în stare de folosinţă .
D-nei Magdau Maria cupanta locului 2 pe Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu
chirie o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021, o persoană , i s-a propus în sedinta Comisiei
de Locuinte din data de 05.05.2021 repartizarea garsonierei din blocul de pe strada Al. Uranus nr.
2/48 pe care a refuzat-o.
D-na Calman Loredana , locul 3 pe lista de prioritaţi , deţine în proprietate o locuinţă .
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D-na ...., ocupanta locului 4 pe listă, cu familia formată din 2 persoane refuză locuinţa cu o cameră
situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48 care i-a fost propusă spre repartizare în şedinţa din data de
29.07.2021 şi declară ca nu doreste locuintă nici in blocul Melodiei nr. 4 .
D-na .... , locul 5 pe lista, refuză locuinţa de pe str. Melodiei nr. 5/13 care i-a fost propusă spre
repartizare în şedinţa din data de 29.07.2021 deoarece este personă cu deficienţe de auz şi doreste
să depună cerere tip pentru repartizarea unei locuinţe ANL.
Locuinţa situată pe str. Melodiei nr. 5/13, cu o cameră şi dependinţe în suprafată utilă de 25,54 mp a
fost deţinută cu chirie de d-l .... în baza contractului de închiriere nr. 15333 din 21.08.2019 . Aceasta a
devenit disponibilă întrucât în data de 23.05.2020 d-l .... a decedat . Conform procesului verbal de
preluare din data de 18.06.2020 locuinţa necesită unele lucrări de reaparaţii în vederea închirerii.
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu o cameră şi
dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 5/13, d-lui ... ocupantul locului 8 pe lista de priorităţi, care are
familia formată din 5 persoane , soţia şi 5 copii minori . D-l .... este de acord să efectueze lucrările
necesare în vederea aducerii locuintei în stare de folosinţă .
D-na .... ocupanta locului 7 pe listă are familia formată din trei persoane şi nu doreste o locuinţă cu o
cameră .
Locuinţa situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48 , cu o cameră şi dependinţe în suprafată utilă de 24,36 mp
a fost deţinută cu chirie de d-l .... în baza contractului de închiriere nr. 598 din 05.01.2017 . Acesta a
expirat în data de 30.06.2019 si nu a mai fost prelungit după această data întrucăt d-l .... a fost
internat in spital. Locuinţa a devenit disponibilă şi a fost preluata in stare buna de folosinţă conform
procesului verbal de predare - primire din data de 03.02.2020.
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu o cameră şi
dependinţe situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48, d-lui ... ocupantul locului 10 pe lista de priorităţi,
deoarece d-l ..., ocupantul locului 9 pe listă o refuză în favoarea fratelui său , urmând să depună o
cerere tip pentru o locuinţă ANL.
Raportat la cele de mai sus vă supun atenţiei in vederea adoptării proiectul de hotărâre.

Dr.ec.Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE
Str. P-ţa Libertătii nr. 17
430341, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email: patrimoniu@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 239 /27.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuinţe
disponibile situate în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus
nr. 2/48 şi Al. Uranus nr. 2/52

Locuinţa situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40 , compusă din 2 camere şi dependinţe în suprafată
utilă de 51,79 mp a fost închiriată până la data de 27.06.2019 d-lui ..... si familiei acestuia formată
din patru persoane ( trei copii majori ) conform contractului de închiriere nr. 128 din 26.08.2014 ,
cănd acesta a expirat.
Ȋntrucât d-l ...... figura cu o restanţă de 3 280 lei la plata chiriei, contractul de închiriere nu a mai
fost prelungit după această dată şi astfel au fost demarate procedurile de acţionare în judecată
pentru recuperarea debitelor restante şi evacuarea din locuinţă .
Urmare a Sentintei civile nr. 9574/ 27.11.2020, în data de 14.05.2021 s-a procedat la evacuarea
d-lui Marc Mircea din locuinţa situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40. Locuinţa necesita unele lucrări
de reaparaţii interioare cât şi la hidroizolaţie în vederea închirierii .
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu 2
camere şi dependinţe situată pe str. Grănicerilor nr. 94/40, d-nei Bancoş Ileana ocupanta locului 1
pe Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă din fondul locativ de
stat în anul 2021, care are familia formată din 4 persoane , soţul şi 2 copii minori. Menţionăm că
D-na .... este de acord sa efectueze lucrările necesare în vederea aducerii locuintei în stare de
folosinţă .
Locuinţa situată pe str. Al. Uranus nr. 2/52 , compusă din 2 camere şi dependinţe în suprafată utilă
de 37,23 mp a fost deţinută cu chirie de d-na .... si familia acesteia formată din patru persoane (
trei copii minori ) conform contractului de închiriere nr. 23457 din 26.07.2019 . Aceasta a devenit
disponibilă deoarece prin cererea nr. 45126 / 18.12.2020 d-na .... solicită predarea locuintei
întrucăt pleacă din ţară . Conform procesului verbal de preluare locuinta necesita unele lucrări de
reparatii interioare în vederea închirierii .
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu 2
camere şi dependinţe situată pe str. Aleea Uranus nr. 2/52, d -lui .... ocupantul locului 6 pe Lista
cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat în
anul 2021, care are familia formată din 4 persoane , soţia şi 2 copii . Menţionăm că d-l ... ... este
de acord să efectueze lucrările necesare în vederea aducerii locuintei în stare de folosinţă .
D-nei ... cupanta locului 2 pe Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească cu chirie o
locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021, o persoană , i s-a propus în sedinta Comisiei de
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Locuinte din data de 05.05.2021 repartizarea garsonierei din blocul de pe strada Al. Ura nus nr.
2/48 pe care a refuzat-o.
D-na ..... , locul 3 pe lista de prioritaţi , deţine în proprietate o locuinţă .
D-na ...., ocupanta locului 4 pe listă, cu familia formată din 2 persoane refuză locuinţa cu o
cameră situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48 care i-a fost propusă spre repartizare în şedinţa din data
de 29.07.2021 şi declară ca nu doreste locuintă nici in blocul Melodiei nr. 4 .
D-na ..... , locul 5 pe lista, refuză locuinţa de pe str. Melodiei nr. 5/13 care i-a fost propusă spre
repartizare în şedinţa din data de 29.07.2021 deoarece este personă cu deficienţe de auz şi
doreste să depună cerere tip pentru repartizarea unei locuinţe ANL.
Locuinţa situată pe str. Melodiei nr. 5/13, cu o cameră şi dependinţe în suprafată utilă de 25,54
mp a fost deţinută cu chirie de d-l .... în baza contractului de închiriere nr. 15333 din 21.08.2019 .
Aceasta a devenit disponibilă întrucât în data de 23.05.2020 d-l .... a decedat . Conform
procesului verbal de preluare din data de 18.06.2020 locuinţa necesită unele lucrări de reaparaţii
în vederea închirerii.
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu o
cameră şi dependinţe situată pe str. Melodiei nr. 5/13, d-lui .... ocupantul locului 8 pe lista de
priorităţi, care are familia formată din 5 persoane , soţia şi 5 copii minori . D-l .... este de acord să
efectueze lucrările necesare în vederea aducerii locuintei în stare de folosinţă .
D-na ... ocupanta locului 7 pe listă are familia formată din trei persoane şi nu doreste o locuinţă
cu o cameră .
Locuinţa situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48 , cu o cameră şi dependinţe în suprafată utilă de 24,36
mp a fost deţinută cu chirie de d-l .... în baza contractului de închiriere nr. 598 din 05.01.2017 .
Acesta a expirat în data de 30.06.2019 si nu a mai fost prelungit după această data întrucăt d-l
Achim a fost internat in spital. Locuinţa a devenit disponibilă şi a fost preluata in stare buna de
folosinţă conform procesului verbal de predare - primire din data de 03.02.2020.
Ȋn şedinţa din data de 26.08.2021 Comisia de Locuinţe a aprobat repartizarea locuinţei cu o
cameră şi dependinţe situată pe str. Al. Uranus nr. 2/48, d-lui ... ocupantul locului 10 pe lista de
priorităţi, deoarece d-l ..., ocupantul locului 9 pe listă o refuză în favoarea fratelui său , urmând să
depună o cerere tip pentru o locuinţă ANL.
Având în vedere cele de mai sus supunem atenţiei Consiliului Local Baia-Mare proiectul de
hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a patru locuinţe disponibile situate
în blocurile de pe str. Grănicerilor nr. 94/40; Melodiei nr. 5/13 ; Al. Uranus nr. 2/48 şi Al. Uranus
nr. 2/52
Anexe:
- Copie borderou Comisia de locuinţe din data de 26.08.2021
- Anexa nr. 1 la HCL nr. 62/2021 privind aprobarea Listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să
primească o locuinţă din fondul locativ de stat în anul 2021
- Contract de închiriere nr.128/26.08.2014
- Procesul verbal de evacuare a d-lui Marc Mircea
- Contract de închiriere nr. 23457/ 26.07.2019
- Proces verbal preluare locuinţa Al. Uranus nr. 2/52
- Contract de închiriere nr. 15333/21.08.2019
- Proces verbal de preluare locuinţă Melodiei nr. 5/13
2 ex. / M.A. / 27.08.2021 /
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- Contract de închiriere nr. 598/05.01.2017
- Proces verbal de preluare locuinţă Al. Uranus nr. 2/48
- Declaratia d-nei …
- Declaratia d-nei …
- Declaratia d-nei …
- Declaratia d-nei …
- Declaratia d-lui …

Jur. Gligan Vasile Cameliu
Director general

Jur. Vaum Iosif Samir
Şef serviciu

Întocmit
Insp. sup. Mureşan Antonela

2 ex. / M.A. / 27.08.2021 /

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile construite prin A.N.L. din
Baia Mare str. Aleea Mărăști nr.16/2 și str. Aleea Mărăști nr.16/47
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare întrunit în ședința din data _________

Examinând:
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate nr. 232 /18.08.2021 promovat de Direcţia Patrimoniu - Serviciul Contracte
Imobiliare, prin care se propune aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor disponibile
construite prin A.N.L.
- Borderoul Comisiei Sociale nr. 34897 / 17.08.2021

Având în vedere:
- Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată;
- H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind locuințele;
- H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
- H.G. nr. 251/2016, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin HG nr. 962/2001;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.30/05.04.2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
- H.G. nr.304/05.05.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001,
- Legea nr.151/27.06.2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru
modificarea şi completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din
Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea
unor măsuri de aplicare a acesteia;
- Ordonanța nr.26/27.08.2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locală;
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- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminitrația publică, republicată;
- Ordonanța de urgență nr.55/24.06.2021 pentru modificarea Le gii nr.152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe;
- H.C.L. nr.144/2020 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea
și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
- H.C.L. nr. 63/11.03.2021 privind aprobarea listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să
primească o locuinţă construită prin ANL, în vederea închirierii în anul 2021;

În temeiul prevederilor:
- Art.108, art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b),
Administrativ;

alin.7 lit.q), art. 139 din O.U.G. 57/2019 privind Codul

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a două locuințe construile prin A.N.L., conform
propunerilor din anexa nr.1 care este parte componentă a prezentei hotărâri.
Art.2 Contractele de închiriere a locuințelor din blocurile construite prin A.N.L. și calculul chiriei se
va realiza conform prevederilor din
Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale de Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare .
Art.3

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎr âri se încredințează Primarul
Municipiului Baia Mare și Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobiliare.

Art.4

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Direcţia Generală Administrație Publică;
- Direcţia Patrimoniu
- Direcţia Economică
- Serviciul Administraţie Publică Locală
- D-na ....
- D-na ....

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Vizat legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar al Municipiului Baia Mare
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE
Str. Piața Libertății nr.17
430321, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email: patrimoniu@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

NR. 232 / 18.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile construite
prin A.N.L. din Baia Mare str. Aleea Mărăști nr.16/2 și str. Aleea Mărăști nr.16/47

În şedinţa din 17.08.2021 comisia socială a analizat și a aprobat propunerile de repartizare în
vederea închirierii a locuințelor A.N.L. disponibile potrivit anexei nr.1. Propunerile din anexa nr. 1
la prezenta hotărâre au fost făcute conform Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să
primeacă cu chirie o locuință A.N.L. în anul 2021, aprobată prin H.C.L. nr. 63 / 2021.
În vederea repartizării celor două locuințe disponibile situate str. Aleea Mărăști nr.16/2 și Aleea
Mărăști nr.16/47 am procedat la afișarea unui anunț pe site-ul primăriei Municipiului Baia Mare
privind cele 2 locuițe disponibile, contactarea telefonică, unde a fost posibilă și notificarea prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pentru primele 15 poziții de pe lista de priorități,
prin care au fost rugați solicitații să își reactualizeze dosarele și să reconfirme îndeplinirea
criteriilor de acces la locuintă A.N.L.
Solicitanții pozițiilor 1,2,3,4,8,11,12,14,15 nu au răspuns la numere de telefon din cereri și nici la
notificările trimise, prin care să-și ex exprime acordul sau refuzul, astfel suntem puși în
imposibilitatea de a-i contacta pentru a solicita documentele necesare pentru verificarea
indeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru atribuirea unei locuințe A.N.L. .
Solicitanții pozițiilor 6,7,9,13 nu sunt interesați de o locuință cu 1 cameră deoarece sunt mai mulți
membrii de familie și nu au depus răspuns în termenul stabilit prin notif icare, comunicând telefonic
acest lucru.
Astfel s-a discutat telefonic și au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces la o locuință ANL
următorii solicitanți:
- …. – poziția 10 pe Anexa nr.1 la HCL nr.63/11.03.2021, pentru apartamentul cu 1 cameră din
Baia Mare, str. Aleea Mărăști nr.16/2, prin cererea nr. 22410 / 21.05.2021, deoarece are un copil
minor cu handicap,
- ... - poziția 5 pe Anexa nr.1 la HCL nr.63/11.03.2021, pentru apartamentul cu 1 cameră din Baia
Mare, str. Aleea Mărăști nr.16/47, prin cererea nr. 31458 / 22.07.2021.
În ședința Comisiei Sociale din data de 17,08,2021 s-a discutat și s-a aprobat propunerile de
repartizare conform borderoului nr.34897 anexat.
Contractele de închiriere pentru locuinţele ANL se vor întocmi conform art. 8 alin. 4 din Legea nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Astfel "Contractele de închiriere
se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la
recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea
anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de coeficientul de ponderare prevăzut la alin. (9), precum
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şi rata anuală a inflaţiei prevăzută la alin. (11). Nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi limitele
prevăzute la alin. (9¹)" . Prin urmare, cele 2 contracte pe str. Aleea Mărăști nr. 16/2 și str. Aleea
Mărăști nr. 16/47 se vor încheia pe o perioadă de 5 ani fiind la prima repartiţie.
Ca urmare a apariției Ordonanței de urgență nr.55/24.07.2021 pentru modificarea Legii
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe se modifică modul de calcul a valorii
chiriei în contractele de închiriere se va cuprinde o clauza cu privire la recalcularea cuantumului
chiriei dupa publicarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe, aprobate prin Hotăr ârea Guvernului
nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus propunem comisiilor de specialitate şi Consiliului Local BaiaMare să analizeze şi să aprobe repartizarea în vederea închirierii locuințelor disponibile din
blocurile ANL conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.
Anexe:
- H.C.L. nr. 63/11.03.2021 Lista de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o
locuință ANL în anul 2021;
- Borderoul comisiei sociale din ședinta din data de 17.08.2021
- Anunțul în atenția solicitanților de louințe A.N.L.
- Adresa nr.100/13.04.2021 către Direcția Taxe și Impozite și nr.17278
-Adresa nr.101/13.04.2021 către Biroul de evidență informatizată a persoanei și
nr.79286/14.04.2021
- Cererea d-nei .... nr.22410/21.05.2021 și notificarea nr.20546/10.05.2021
- Cererea d-nei ...... nr.31458/22.07.2021 și notificarea nr.28807/05.07.2021

Jur. Gligan Vasile-Cameliu
Director General

Jur. Vaum Iosif-Samir
Şef Serviciu Contracte Imobiliare

Întocmit,
Ec. Dredean Erika - Insp. principal

3 ex. /D.E./18.08.2021.

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuințe disponibile construite prin
A.N.L. din Baia Mare str. Aleea Mărăști nr.16/2 și str. Aleea Mărăști nr.16/47
În şedinţa din 17.08.2021 comisia socială a analizat și a aprobat propunerile de repartizare în
vederea închirierii a locuințelor A.N.L. disponibile potrivit anexei nr.1. Propunerile din anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre au fost făcute conform Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să
primeacă cu chirie o locuință A.N.L. în anul 2021, aprobată prin H.C.L. nr. 63 / 2021.
În vederea repartizării celor două locuințe disponibile situate str. Aleea Mărăști nr.16/2 și Aleea Mărăști
nr.16/47 s-a procedat la afișarea unui anunț pe site-ul primăriei Municipiului Baia Mare privind cele 2
locuițe disponibile, contactarea telefonică, unde a fost posibilă și notificarea prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, pentru primele 15 poziții de pe lista de priorități, prin care au
fost rugați solicitații să își reactualizeze dosarele și să reconfirme îndeplinirea criteriilor de acces la
locuintă A.N.L. Solicitanții pozițiilor 1,2,3,4,8,11,12,14,15 nu au răspuns la numere de telefon din cereri
și nici la notificările trimise, prin care să-și ex exprime acordul sau refuzul, astfel suntem puși în
imposibilitatea de a-i contacta pentru a solicita documentele necesare pentru verificarea indeplinirii
condițiilor prevăzute de lege pentru atribuirea unei locuințe A.N.L..Solicitanții pozițiilor 6,7,9,13 nu sunt
interesați de o locuință cu 1 cameră deoarece sunt mai mulți membrii de familie și nu au depus
răspuns în termenul stabilit prin notificare, comunicând telefonic acest lucru.
Au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces la o locuință ANL următorii doi solicitanți:
- …. – poziția 10 pe Anexa nr.1 la HCL nr.63/11.03.2021, pentru apartamentul cu 1 cameră din Baia
Mare, str. Aleea Mărăști nr.16/2, prin cererea nr. 22410 / 21.05.2021, deoarece are un copil minor cu
handicap,
- .... - poziția 5 pe Anexa nr.1 la HCL nr.63/11.03.2021, pentru apartamentul cu 1 cameră din Baia
Mare, str. Aleea Mărăști nr.16/47, prin cererea nr. 31458 / 22.07.2021.
În ședința Comisiei Sociale din data de 17.08.2021 s-a discutat și s-a aprobat propunerile de
repartizare conform borderoului nr.34897 anexat.
Contractele de închiriere pentru locuinţele ANL se vor întocmi conform art. 8 alin. 4 din Legea nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe o durată de 5 ani de la data
repartizării locuinţei şi vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract
care au împlinit vârsta de 35 de ani, actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcţie de
coeficientul de ponderare prevăzut la alin. (9), precum şi rata anuală a inflaţiei prevăzută la alin. (11).
Nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (9¹) . Prin urmare, cele 2 contracte
pe str. Aleea Mărăști nr. 16/2 și str. Aleea Mărăști nr. 16/47 se vor încheia pe o perioadă de 5 ani fiind
la prima repartiţie.
Raportat la cele de mai sus vă supun atenției în vederea adoptarii proiectul de hotarâre.

Dr.ec.Catalin Chereches
Primarul Municipiului Baia Mare
3 ex. / D.E.. / 27.09.2021
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

ANEXA NR.1 LA HCL. NR.___________/2021

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE

LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR A.N.L. DISPONIBILE

NR. CERERE

DATA DEPUNERII
CERERII

1

4764

26.07.2010

1

2498

18.01.2013

Nr.
Crt

Adresa

Nr.
Camere

1

Aleea Mărăști nr.16/2

2

Aleea Mărăști nr.16/47

PROPUNEREA COMISIEI
SOCIALE

Întocmit
Inspector principal
Ec. Dredean Erika

Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

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
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Examinând:
- Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia-Mare
- Raportul de specialitate nr. 231/ 2021 promovat de Directia Patrimoniu– Serviciul Contracte
Imobiliare prin care se propune prelungirea termenului de locaţiune pentru chiriaşii din locuințele
situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi Monetăriei nr. 4A /2 .
- Cererea nr. 30308/ 15.07.2021 prin care d-na ......solicită prelungirea termenului de locaţiune în
locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 2A/1
- Cererea nr. 30145/14.07.2021 prin care d-na .....solicită prelungirea termenului de locaţiune în
locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 2A/ 2
- Borderoul cu propunerea aprobată de Comisia de Locuințe în şedinţa din data de 14.01.2021.
- Borderoul cu propunerea aprobată de Comisia de Locuinţe în şedinţa din data de 29.07.2021
Având în vedere :
- Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare privind locuintele;
- Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
- H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 40/1999 cu modificările si completările ulterioare, privind protecția chiriașilor și stabilirea
chiriei pentru spațiile cu destinatia de locuinte;
- H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei ( lei/mp ) practicat pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ
teritoriale ale acestuia , precum şi o pentru locuinţele de serviciu , locuinţele de intervenţie şi căminele
pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale , societăţilor naţionale şi regiilor
autonome.
- Art 1777- 1810 din Codul civil
- H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de
serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând
Municipiului Baia Mare
- H.C.L nr. 281/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune prin închirierea unor noi
contracte de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele aflate în proprietatea / administrarea Municipiului
Baia-Mare
- Art.105, art. 108, art. 129 alin 2 lit, c, alin 6 lit. b , alin 7 lit q, art 362, alin 1 din O.U.G. 57/2019
privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor:
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- Art.133, art. 136, art. 138, art. 139, art, 196 alin 1 lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul
Administrativ .
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobǎ prelungirea termenului de locaţiune, până la data de 30.11.2021, pentru d-na .... ...
... chiriaşa în locuinţa de pe str. Monetăriei nr. 2A /1 şi încheierea unui nou contract de închiriere, ca
efect al tacitei relocaţiuni
Art. 2. Se aprobǎ prelungirea termenului de locaţiune, până la data de 30.11.2021, pentru d-na .... în
locuinţa de pe str. Monetăriei nr. 2A /2 şi încheierea unui nou contract de închiriere, ca efect al tacitei
relocaţiuni
Art. 3. Tarifele de închiriere sunt cele stabilite prin O.U.G. 40/1999 cu modificările şi completările
ulterioare .
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotǎrâri se încredințează Primarul
Municipiului Baia-Mare şi Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Contracte Imobilire .
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş;
- Directia Patrimoniu
- Serviciul Contracte Imobilare
- d- na ....
- d-na ....
- Serviciul Administraţie Publică Locală

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL CONTRACTE IMOBILIARE
Str. Vasile Lucaciu nr.2
430341, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 275 587

Email: patrimoniu@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 231 / 19.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
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 .
Imobilul situat pe str.Monetariei nr.4A cu destinatia de casa de locuit este detinut in baza unor
contracte de inchiriere ,astfel:
-apt. nr. 1 cu o camera si dependinte in suprafata de 50,43 mp este inchiriat de catre .... ...
conform contractului de închiriere nr. 817/10.02.2021 .
-apt. nr. 2 cu o camera si dependinte in suprafata de 38,04 mp este inchiriat numitei ...Daniela ...
care locuieste cu fiica ..... conform contractului de închiriere nr. 819/ 10.02.2021
Ambele contracte au expirat în data de 10.08.2021 conform HCL nr. 13/2021.
Cele doua chiriase sunt scutite de plata chiriei având certificate de handicap (conform art.
20, pct. b din Legea nr. 448/2006) .
In luna martie 2019 au fost trimise notificari la cele 2 chiriaşe pentru a prezenta la Serviciul
Contracte Imobiliare anumite acte privind situatia locativa si a membrilor de fam ilie, după care o
comisie numită prin Dispozitia Primarului s-a deplasat la faţa locului pentru a se verifica
locuinţele inchiriate.
Comisia a intocmit o Fisă Tehnică a imobilului cu privire la situaţia juridică, starea tehnică,
dotarea cu utilităţi şi a concluzionat că acesta este într-o stare avansată de degradare cu
pericol de autodemolare, că nu se justifică lucrări de reparaţii deoarece ar fi necesare
consolidari de la fundaţie până la acoperişul sarpantă şi a propus relocarea celor 2 chiriaşe in
alte locuinte deoarece imobilul nu prezintă siguranţă pentru a fi locuit.
Facem precizarea că şi in luna ianuarie 2016 acest imobil a mai fost verificat de catre o
comisie din cadrul Primariei , care si atunci a concluzionat ca se impune mutarea celor 2
chiriase din imobil.
Ȋn şedinta comisiei din data de 25.04.2018 le-au fost repartizate doua garsoniere pe Aleea
Uranus nr. 2 dar atât d-na .... cat si d-na .... au refuzat repartitiile şi astfel au ramas in imobilul
din str.Monetariei nr. 4A ,contractele fiind in vigoare.
In ședința comisiei de locuințe din 16 mai 2019 a fost analizata din nou situatia acestui imobil si
a celor 2 chiriase , membrii comisiei propunând a nu li se mai prelungi locaţiunea după data de
27.06.2019 si au propus recazarea lor in alte locuinte disponibile astfel :
- Aleea Uranus nr. 2/ 5 s-a repartizat d-nei ....
- Aleea Uranus nr. 2/67 s-a repartizat d-nei .... ;
Ȋntrucât cele două chiriaşe din imobilul situat pe str. Monetăriei nr. 4A/1 si 4A/2 au refuzat în
continuare să accepte recazarea lor în locuinţele repartizate în blocul de pe str. Al. Uranus nr. 2 ,
3 ex. / M.A./19.08.2021. /
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în şedinţa din data de 16.10.2019, Comisia de Locuinţe a propus să li se prelungească termenul
de locaţiune în locuinţele de pe str. Monetăriei nr. 4A , cu condiţia prezentării unei declaraţii
notariale autentice în care îşi asumă răspunderea cu privire la siguranţa utilizării locuinţei .
Prin HCL nr. 441/2019 s-a aprobat prelungirea termenului de locaţiune până la data de
31.10.2020 pentru cele două chiriaşe din locuinţele de pe str. Monetăriei nr. 4A /1 şi 4A/2 .
Prin cererea nr. 817/11.01.2021, d-na .... solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa
pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/1, iar prin cererea
nr. 819/ 11.01.2021 d-na .... solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe care o
deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/2 .
Cele două solicitări au fost discutate în ședinta comisiei de locuințe din data de 14.01.2021 iar
prin HCL nr. 13/2021 s-a aprobat prelungirea termenului de locaţiune până la data de
10.08.2021 şi efectuarea de către autoritatea locală a unei expertize care să prezinte starea
tehnică a imobilului din str. Monetariei nr. 4A .
Prin adresa nr. 50/09.02.2021 Serviciul Contracte imobiliare a solicitat Biroului Administrare
Imobiliară, contractarea serviciilor privind întocmirea unui raport tehnic de expertizare privind
siguranţa în utilizarea celor două locuinţe, raport care să stea la baza deciziei Consiliului Local
privind viitoarea prelungire a termenului de locaţiune.
Prin cererea nr. 30308/ 15.07.2021, d-na .... solicită prelungirea termenului de locaţiune în
locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/1, iar prin cererea nr. 30145/
14.07.2021 d-na ..... solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe care o deţine cu
chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/2 .
Cele două solicitări au fost discutate în ședinta comisiei de locuinț e din data de 29.07.2021 care
a propus prelungirea termenului de locatiune cu încă 6 luni întrucât procesul de expertizare
tehnică a celor două locuinţe era în derulare.
Având în vedere că raportul de expertiză tehnică nr. 0007 – 29.07.2021 întocmit de expert tehnic
dr. ing. ... a fost pus la dispozitia Serviciului Contracte Imobiliare ulterior Sedintei Comisiei de
Locuiţe şi ţinând cont de concluziile lui respectiv „ că prăbuşiri locale pot fi posibile atât la nivelul
acoperişului , cât şi a planşeului, în condiţiile acumulării de zăpadă datorită degradării avansate
a şarpantei şi a grinzilor de planşeu” ,” structura planşeului este în mare parte compromisă de
infiltraţii de apă de la nivelul acoperişului . Anumite grinzi sunt aproape complet putrezite ch iar şi
în zona lor centrală , dar majoritatea sunt degradate extrem la capete , atât în zona de streaşină
cât şi acolo unde acestea reazămă pe pereţii structurali ” , „ Ca şi concluzie generală se poate
spune că acest imobil se găseşte într-o stare tehnică de degradare avansată ”, propunem
prelungirea locaţiunii doar până la data de 30.11.2021 .
Conform art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cele două chiriaşe pot solicita cumpărarea
locuinţelor . Prin cererea nr. 18803/ 23.04.2021 d-na ... a solicitat cumpărarea locuinţei de pe str.
Monetăriei nr. 4A/1 , iar prin cererea nr. 40464/ 18.10.2019 d-na .... a solicitat acelaşi lucru
pentru locuinţa de pe str. Monetăriei nr 4A/2 . Astfel au fost demarate procedurile în vederea
vânzării locuinţelor . Ȋn acest sens prin adresa nr. 86/ 02.04.2021 a fost solicitat Serviciului
Patrimoniu efectuarea demersurilor necesare în vederea întăbulării imobilului Monetăriei nr. 4A
pe Statul Român .
Raportul de expertiză tehnică nr. 0007 – 29.07.2021 întocmit de expert tehnic dr. ing. ... ... va fi
prezentat consilierilor locali în cadrul Comisiilor de Specialitate a Consiliului Local.
3 ex. / M.A./ 19.08.2021 . /
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Având în vedere cele arătate mai sus, propunem spre analiză Consiliului Local al Municipiului
Baia Mare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locatiune până la
data de 30.11.2021, prin incheierea unor noi contracte de închiriere, pentru chiriaşii din
locuinţele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi Monetăriei nr. 4A/2.
Anexe:
- copie cererea nr. 30308/15.07.2021 prin care d-na ... solicită prelungirea termenului de
locaţiune în locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/1
- copie cererea nr. 30145/14.07.2021 prin care d-na ... solicită prelungirea termenului de
locaţiune în locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei
nr. 4A/2
- copie contract de inchiriere nr. 817/10.02.2021 al d-nei ...
- copie contract de inchiriere nr. 819/ 10.02.2021al d-nei ...
- copie adresa nr.14634/2018 catre d-na ...
- copie adresa nr.13177/26.03.2018 catre ...
- copie adresa nr.14640/26.04.2018 catre ...
- copie adresa nr.13180/26.03.2018 catre ...
- copie Ancheta Socială pentru d-na ...
- copie Ancheta Socială pentru d-na ...
- copie adresa nr. 50/ 09.02.2021 către Serviciul Administrare Imobiliară
- copie adresa nr. 30862 / 19.07.2021 , răspuns la adresa nr. 50/09.02.2021
- copie borderou comisia de locuinte din data de 25.04.2018
- copie borderou comisia de locuințe din data de 16.05.2019
- copie borderou comisia de locuinţe din data de 16.10.2019
- copie borderou comisia de locuinţe din data de 07.10.2020
- copie borderou comisia de locuinţe din data de 14.01.2021
- copie borderou comisia de locuinţe din data de 29.07.2021
- copie cererea d-nei ... de cumpărare locuinţă Monetăriei 4A/ 2
- copie cererea d-nei ... de cumpărare locuinţă Monetăriei 4A/ 1

Director
Jur. Gligan Vasile Cameliu

Şef serviciu
Jur. Vaum Iosif-Samir

Ȋntocmit
Insp. sup.Mureşan Antonela
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Str. Gheorghe Şincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea 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.

Imobilul situat pe str.Monetariei nr.4A cu destinatia de casa de locuit este detinut in baza unor
contracte de inchiriere ,astfel:
-apt. nr. 1 cu o camera si dependinte in suprafata de 50,43 mp este inchiriat de catre ..... conform
contractului de închiriere nr. 817/10.02.2021 .
-apt. nr. 2 cu o camera si dependinte in suprafata de 38,04 mp este inchiriat numitei ....care locuieste
cu fiica ... conform contractului de închiriere
nr. 819/ 10.02.2021
Ambele contracte au expirat în data de 10.08.2021 conform HCL nr. 13/2021.
Cele doua chiriase sunt scutite de plata chiriei având certificate de handicap (conform art.
20, pct. b din Legea nr. 448/2006) .
Ȋn anul 2019 o comisie s-a deplasat în teren pentru a verifica starea imobilului situat pe str.
Monetăriei nr. 4A .Comisia a intocmit o Fisă Tehnică a imobilului cu privire la situaţia juridică, starea
tehnică, dotarea cu utilităţi şi a concluzionat că acesta este într-o stare avansată de degradare cu
pericol de autodemolare, că nu se justifică lucrări de reparaţii deoarece ar fi necesare consolidari de
la fundaţie până la acoperişul sarpantă şi a propus relocarea celor 2 chiriaşe in alte locuinte
deoarece imobilul nu prezintă siguranţă pentru a fi locuit.
In ședința comisiei de locuințe din 16 mai 2019 a fost analizată situatia acestui imobil si a celor 2
chiriase , membrii comisiei propunând a nu li se mai prelungi locaţiunea după data de 27.06.2019 si
au propus recazarea lor in alte locuinte disponibile astfel :
- Aleea Uranus nr. 2/ 5 s-a repartizat d-nei ...
- Aleea Uranus nr. 2/67 s-a repartizat d-nei ... ;
Ȋntrucât cele două chiriaşe din imobilul situat pe str. Monetăriei nr. 4A/1 si 4A/2 au refuzat în
continuare să accepte recazarea lor în locuinţele repartizate în blocul de pe str. Al. Uranus nr. 2, în
şedinţa din data de 16.10.2019, Comisia de Locuinţe a propus să li se prelungească termenul de
locaţiune în locuinţele de pe str. Monetăriei nr. 4A , cu condiţia prezentării unei declaraţii notariale
autentice în care îşi asumă răspunderea cu privire la siguranţa utilizării locuinţei .
Prin HCL nr. 441/2019 s-a aprobat prelungirea termenului de locaţiune până la data de 31.10.2020 .
Prin cererea nr. 817/11.01.2021, d-na ... solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe
care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/1, iar prin cererea nr. 819/ 11.01.2021 d-na
.........solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str.
Monetăriei nr. 4A/2 .
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Cele două solicitări au fost discutate în ședinta comisiei de locuințe din data de 14.01.2021 iar prin
HCL nr. 13/2021 s-a aprobat prelungirea termenului de locaţiune până la data de 10.08.2021 şi
efectuarea de către autoritatea locală a unei expertize care să prezinte starea tehnică a imobilului din
str. Monetariei nr. 4A .
Prin adresa nr. 50/09.02.2021 Serviciul Contracte imobiliare a solicitat Serviciului Administrare
Imobiliară, contractarea serviciilor privind întocmirea unui raport tehnic de expertizare privind siguranţa
în utilizarea celor două locuinţe, raport care să stea la baza deciziei Consiliului Local privind viitoarea
prelungire a termenului de locaţiune.
Prin cererea nr. 30308/ 15.07.2021, d-na ... solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe
care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr. 4A/1, iar prin cererea nr. 30145/ 14.07.2021 d-na ......
solicită prelungirea termenului de locaţiune în locuinţa pe care o deţine cu chirie pe str. Monetăriei nr.
4A/2 .
Cele două solicitări au fost discutate în ședinta comisiei de locuințe din data de 29.07.2021 care a
propus prelungirea termenului de locatiune cu încă 6 luni întrucât procesul de expertizare tehnică este
în derulare.
Având în vedere că raportul de expertiză tehnică nr. 0007 – 29.07.2021 întocmit de expert tehnic dr.
ing. ... a fost pus la dispozitia Serviciului Contracte Imobiliare ulterior Sedintei Comisiei de Locuiţe şi
ţinând cont de concluziile lui respectiv că „ prăbuşiri locale pot fi posibile atât la nivelul acoperişului ,
cât şi a planşeului, în condiţiile acumulării de zăpadă datorită degradării avansate a şarpantei şi a
grinzilor de planşeu” ,” structura planşeului este în mare parte compromisă de infiltraţii de apă de la
nivelul acoperişului . Anumite grinzi sunt aproape complet putrezite chiar şi în zona lor centrală , dar
majoritatea sunt degradate extrem la capete , atât în zona de streaşină cât şi acolo unde acestea
reazămă pe pereţii structurali ” , „ ca şi concluzie generală se poate spune că acest imobil se găseşte
într-o stare tehnică de degradare avansată ”, propunem prelungirea locaţiunii doar până la data de
30.11.2021 .
Conform art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cele două chiriaşe pot solicita cumpărarea
locuinţelor . Prin cererea nr. 18803/ 23.04.2021 d-na ... a solicitat cumpărarea locuinţei de pe str.
Monetăriei nr. 4A/1 , iar prin cererea nr. 40464/ 18.10.2019 d-na ... a solicitat acelaşi lucru pentru
locuinţa de pe str. Monetăriei nr 4A/2 . Astfel au fost demarate procedurile în vederea vânzării
locuinţelor . Ȋn acest sens prin adresa nr. 86/ 02.04.2021 a fost solicitat Serviciului Patrimoniu
efectuarea demersurilor necesare în vederea întăbulării imobilului Monetăriei
nr. 4A pe Statul Român .
Având in vedere cele de mai sus, propun aprobarea prelungirii locaţiunii până la data de 30.11.2021
pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare Monetăriei nr. 4A /1 şi Monetăriei nr. 4A /2 .

Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
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