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HOTĂRÂREA NR. 426/2021
privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a performanței proiectelor din
fonduri europene și nerambursabile aflate în implementare cât și a cererilor de finanțare care
urmează a fi depuse
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
MARȚI 28 DECEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către consilierii locali Buhan Horia, Gavra Bogdănel Viorel,
Hodorogea Bogdan, Pop Leontin, Pop Claudiu, Cirț Mircea, Bizău Simion, Pop Adrian, Varga
Cornel, înregistrat cu nr. 480/2021;
• Inițiativa consilierilor locali Buhan Horia, Gavra Bogdănel Viorel, Hodorogea Bogdan, Pop
Leontin, Pop Claudiu, Cirț Mircea, Bizău Simion, Pop Adrian, Varga Cornel, înregistrată la
Municipiul Baia Mare cu nr. 47502/11.11.2021;
• Referatul de aprobare al inițiatorilor nr.480/2021;
• Raportul de specialitate al Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcţiei Proiecte
nr.10233/2021;
• Raportul de specialitate al Direcției juridice nr.480/2021;
Având în vedere :
• Dispozițiile art. 127 alin.(1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I şi III, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentele comisiilor de specialitate I şi III, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Propunerile făcute în plenul şedinţei pentru: dl.consilier Cirț Mircea, dna consilier Câmpan
Mihaela, dl.viceprimar Pap Zsolt, dl.consilier Gavra Bogdănel și dl. consilier Buhan Horia.
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
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 constituie Comisia specială de analiză și verificare a performanței proiectelor din fonduri
europene și nerambursabile aflate în implementare cât și a cererilor de finanțare care urmează a
fi depuse, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Cirț Mircea
Câmpan Mihaela
Pap Zsolt
Gavra Bogdănel
Buhan Horia
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Comisia va avea următoarele obiective:

Art.2.

- să elaboreze un cadru metodologic (o metodologie de lucru/ un instrument de lucru) privind
evaluarea și monitorizarea PERFORMANTEI proiectelor, în scopul stabilirii unei metodologii
comune pentru autorităţile responsabile de evaluarea proiectelor şi programelor, finanţate din
surse publice şi/sau gestionate de autorităţi publice;
- să verifice stadiul implementării fiecărui proiect finanțat din fonduri europene, raportându -se la
prevederile întregii documentații aferente proiectului;
- să analizeze cererile de finațare ce urmează a fi depuse;
- să analizeze riscul financiar-economic pentru Municipiul Baia Mare pe care l-ar presupune
neimplementare la timp a proiectelor;
- să analizeze riscul financiar-economic pentru Municipiul Baia Mare pe care l-ar presupune
renuțarea la proiect;
- să facă recomandări acolo unde acestea se impun.
Art.3

Comisia lucrează în mod valabil şi ia hotărâri cu majoritatea membrilor săi.

Art.4

La lucrările Comisiei pot fi invitaţi persoane din aparatul de specialitate al Primarului, experţi,
consultanţi, fără drept de vot şi fără plata vreunei remuneraţii.

Art.5

Perioada de desfăşurare a activității comisiei este de la data intrarii in vigoare a hotărârii până
în iunie 2022.

Art.6.

Comisia de analiză și verificare va prezenta Consiliului Local la încheierea activității un raport
cu privire la activitățile verificate și propunerile de îmbunătățire.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
•
•
•
•
•
•

Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Primarul Municipiului Baia Mare;
Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Proiecte;
Inițiatori;
Membrii comisiei;
Serviciul Administrație Publică Locală.

Crișan Romeo
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

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

23
19
19
-
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