Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 317/2021

TABEL CENTRALIZATOR
Privind solicitările de finanţări nerambursabile, de la bugetul local pe anul 2021, a doua sesiune de selecție, pentru programe/proiecte
şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultural, care au fost respinse
Nr.
crt.

1.

Solicitant

Asociația
Origini
Maramureș

Titlul proiectului

”Basis Murals Baia
Mare”

Motivul respingerii

În urma analizării proiectului ”Basis Murals Baia Mare” depus de către
Asociația Origini Maramureș, Comisia de evaluare a proiectelor și
programelor culturale a constatat că ar fi fost benefică o prezentare concretă
a tematicii propuse, de preferat mai multe variante, având în vedere faptul că
în imediata apropiere a uneia din zonele menționate în proiect există în un
mozaic pe fațada blocului.
De asemenea, tematica abordată trebuie să fie în concordanță cu
reglementările urbanistice clare și cu valorile comunității, respectând totodată
și normele de estetică urbană pentru care sunt necesare anumite avize de
specialitate.
Municipiul Baia Mare este un reper cultural european având în vedere
istoria Coloniei Pictorilor cu o vechime de 125 de ani precum și un centru
istoric bine conservat, ceea ce conferă orașului o viziune tradiționalistă. În
acest sens, abordările moderne și îndrăznețe necesită o atenție deosebită,
cât și o consultare/dezbatere în prealabil.
În documentația prezentată nu se regăsesec documente care să ateste
avizele și aprobările necesare (acordul proprietarilor imobilelor, avizele de
specialitate, autorizații, etc.)
Având în vedere că prin acest proiect se dorește transformarea în
opere de artă a doi pereți din zona centrală a municipiului Baia Mare fără a
prezenta nicio proiecție, machetă, aviz sau alte documente necesare pentru
execuția acestor lucrări artistice (picturi murale), decizia comisiei de evaluare
a fost de a nu finanța proiectul ”Basis Murals Baia Mare” decât după obținerea
tuturor avizelor de specialitate, cât și o prezentare concretă din care să reiasă
tematicile abordate.
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