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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MUNICIPIULUI BAIA MARE ÎN ANUL 2018

Cuvânt înainte
„Consecvența strategiei adoptate în anul 2016, o viziune îmbunătățită și completată în fiecare an,
administrația publică locală a continuat să-și direcționeze și să valorifice energiile individuale și
colective, în vederea plasării municipiului Baia Mare într-o dinamică ascendentă, specifică unui
municipiu cu pretenții și perspective europene. Convinși de faptul că băimărenii au încredere și își
susțin Primarul și Consiliul Local, am continuat să lărgim perspectivele de dezvoltare a
municipiului, Baia Mare devenind elementul emergent al conceptului metropolitan, generatoarea de
noi oportunități pe termen scurt și mediu.
Conștienți de așteptările comunității, de resursele financiare existente și cele posibil a fi atrase, neam propus în 2018 obiective importante pentru municipiul Baia Mare, viabile, pe care am dorit să
le realizăm în condiții de transparență decizională și informare corectă, într-un parteneriat
participativ cu băimărenii, mediul de afaceri și universitar, tinerii și seniorii orașului”.
În conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, instituția noastră face public acest raport de activitate.
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
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A. MISIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE. OBIECTIVE STABILITE PENTRU
PERIOADA DE RAPORTARE
Administraţia publică în Municipiul Baia Mare se organizează şi funcţionează în temeiul
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit, conform reglementărilor Legii 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Viziunea de dezvoltare a municipiului Baia Mare se fundamentează pe principiile și orientările pe
care Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor și strategiilor sale și răspunde
dezideratelor comune de dezvoltare ale tuturor cetățenilor municipiului .
Municipiul Baia Mare își ghidează acțiunile în concordanță cu ”Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului Baia Mare”. Obiectivele majore, pentru intervalul de prognoză 2020–
2030, privesc:
 o economie performantă, bazată pe inovaţie şi turism, dar şi pe crearea de noi locuri de muncă;
 calitate ridicată a mediului şi menţinerea poluării în standardele europene;
 un mediu social coeziv, incluziv şi integrator.
Sunt vizate domenii care să contribuie împreună la creșterea economică într-o manieră inteligentă
durabilă și incluzivă, valorificând resursele de forță de muncă, cunoaștere, istorice și culturale și pe
cele naturale existente în zona orașului Baia Mare.
Obiectivele propuse spre a fi realizate în anul 2018 au urmărit un program investițional axat pe
multiple direcții de acțiune, care să facă din Baia Mare un oraș mai prosper. S-au continuat
proiectele aflate în derulare și s-au inițiat noi proiete prioritare pentru comunitatea băimăreană, pe
lista de investiții pe anul 2018 regăsindu-se atât obiective cu finanțare parțială sau integrală de la
bugetul local, precum și proiectele cu finanțare din fonduri europene pe care Municipiul Baia Mare
și-a propus să le acceseze.
B. PRINCIPALELE PROGRAME DERULATE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE
I. Management tehnic, servicii publice
1. Modernizarea infrastructurii stradale
a. Lucrări de modernizare a infrastructurii stradale:
- lucrări de reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor și trotuarelor dintre blocuri și de
modernizare a unor artere din municipiu, respectiv realizare trotuar, covor uzură carosabil, covor
binder, egalizare cu anrobat, covor uzură trotuar, fundații, borduri;
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- reabilitarea curților unor unități de învățământ;
- amenajare parcări, platformă;
- sens giratoriu în zona str. Hortensiei- Rozelor;
Valoarea totală a lucrărilor realizate s-a ridicat la 18.762.604,07 lei.
b. Întreţinere indicatoare rutiere, semafoare şi alte lucrări de siguranţa circulaţiei - lucrările s-au
ridicat în anul 2018 la 1 311 345 lei.
c. Lucrări de investiții:
- Plăci marcare și orientare stradală - au fost montate primele indicatoare ce fac parte din noul
sistem de orientare și marcaj stradal din municipiu, bugetul angajat pentru acest tip de lucrări fiind
de 239 696 lei.
- Undă verde Bulevardul Decebal.
2. Dezvoltări edilitare - finanțate parțial sau integral de la bugetul local:
a). Obiective de investiții și stadiul lor de realizare:
- Colegiul Naţional Gheorghe Şincai – Reabilitare, etapa II (HCL 552/2018) –licitație;
- Grădiniță în cartierul Vasile Alecsandri (HCL 445/2018) – execuție;
- Şcoala "Petre Dulfu" - refacere acoperiş (proiectare+execuţie) H.G. 673/2017 – licitaţie;
- Reabilitare bloc de locuinţe, strada Melodiei nr. 2 (HCL 625/2018) – actualizare D.A.L.I;
- Reabilitare bloc de locuinţe, strada Horea nr. 46B (HCL 165/2015) – execuție;
- Reabilitare bloc de locuinţe, strada Vasile Alecsandri nr.81 - R1A (HCL 446/2018) – execuție;
- Colonia Pictorilor – Restaurare (HCL 109/2016) – recepționat;
- Imobil Phoenix – Reabilitare (HCL 165/2016)- execuție;
- Clădire Direcţia de Venituri -reconstrucţie acoperiş (proiectare+execuţie) H.G. 673/2017- licitaţie;
- Pietonizarea Pieţei Revoluţiei (HCL 361/2018) – D.A.L.I;
- Reabilitarea Pieţei Libertăţii ca spaţiu public (HCL 64/2018) –D.A.L.I;
- Amenajarea unui sistem integrat de trasee pietonale, piste de biciclete, spații publice și zone verzi
pe malurile râului Săsar (HCL 481/2018) – D.A.L.I;
- Amenajarea unui spațiu public conex Universității integrat în circuitul pietonal (HCL 270/2018)
D.A.L.I;
- Reabilitarea spațiului public aferent nodului intermodal Gară – Autogară (HCL 62/2018)-D.A.L.I;
- Reabilitarea spațiilor verzi degradare și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malur ilor
Râului Săsar (HCL 431/2018)- D.A.L.I.;
- Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona "Pintea Viteazu"(HCL 360/2018)
b ) Alte lucrări de investiții:
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- "Lucrări tehnico - edilitare şi Sistematizare verticală - Bloc de locuinţe P+4E cu 19 u.l.”, pentru
tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate şi din învăţământ, str. Grănicerilor, nr.120,
Municipiul Baia Mare”
- "Bloc de locuinţe cu 52 u.l. pentru tineri, destinate închirierii, str. Grănicerilor, f.n. ”, Municipi ul
Baia Mare
Lucrările se realizează prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,
realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de ordonator
principal de credite şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe:
- Săli de Sport la Şcoala "Dr. Victor Babeş", Şcoala "Alexandru Ivasiuc", Şcoala nr.18 și Colegiul
Tehnic "Aurel Vlaicu" prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, realizat
de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
3. Iluminat public
a. activități care privesc întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia
Mare în stare de funcţionare, realizate în baza contractului subsecvent: nr. 4/45.679 din 29.12.2017
şi a contractului subsecvent nr. 5/8.890 din 28.02.2018 încheiate cu SC Luxten Lighting Company
Bucureşti în baza Acordului cadru nr. 401 din 06.01.2017.
b. Iluminatul ornamental de sărbători – s-a realizat de către SC ILNIC ELECTRIC S.R.L pentru
„Sărbătorile Pascale 2018”, Festivalul „Castane 2018” și „ Servicii de iluminat ornamental pentru
Sărbătorile de Iarnă 2018 – 2019 din Municipiul Baia Mare”. Valoarea lucrărilor este de 1.976.425
lei, fără TVA.
4. Salubrizare/Deszăpezire
Salubrizare
a. Principalele activităţi de salubrizare/ecologizare efectuate în anul 2018:
 acţiuni zilnice de salubrizare stradală şi menajeră, conform programelor stabilite de comun acord
cu operatorul de salubrizare S.C. DRUSAL S.A.;
 acţiunea de curăţare intensivă după perioada de iarnă, eliminarea depozitelor necontrolate de
deşeuri şi a materialelor antiderapante;
 acţiuni speciale de salubrizare/igienizare în anumite zone ale municipiului şi eliminarea
depozitelor necontrolate de deşeuri;
 ecologizare cursuri de apă.
b. Acţiuni de colectare gratuită de la populaţie a D.E.E.E în cadrul Campaniei naţionale de
colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. În total, în anul 2018, Asociaţia
Română pentru Reciclare – RoRec a colectat în Municipiul Baia Mare o cantitate de aproximativ
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53,93 to DEEE.
Lucrările de salubrizare (salubrizare zona centrală, salubrizare cartiere şi transport şi depozitare
deşeuri) în perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost în valoare de 9.825.196,20 lei cu TVA.
Deszăpezire
Activităţile de deszăpezire în Municipiul Baia Mare au fost efectuate de către Asocierea S.C. Nord
Vest Infrastructură şi Servicii S.R.L. – S.C. Construrom S.A., conform contractului nr. 41971/2017,
respectiv contractului subsecvent nr. 1/07.12.2018, încheiat în baza acordului cadru nr.
46020/04.12.2018.
Programul de deszăpezire a cuprins următoarele operaţiuni:
 Combaterea poleiului;
 Degajarea zăpezii de pe carosabil mecanizat cu utilaje cu lame (pluguri);
 Degajarea zăpezii de pe:
- trotuare – la locurile de acces unde sunt prevăzute treceri de pietoni;
- spaţiile destinate staţionării pietonilor în staţiile de autobuz, troleibuz;
- de-a lungul rigolelor, preponderent unde sunt amplasate gurile de scurgere.
 Transportul zăpezii de pe căile publice.
Valoarea lucrărilor de deszăpezire:
- perioada ianuarie – martie 2018 - 3.259.153,61 lei, cu TVA
- decembrie 2018 - 2.126.488,35lei, cu TVA
5. Servicii de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de gospodărire comunală
a.Alimentare cu apă și canalizare
1. Au fost urmărite și rezolvate activități care privesc serviciile de alimentare cu apă şi canalizare
care se derulează pe domeniul administrativ al Municipiului Baia Mare de către operatorul regional
S.C. VITAL S.A. prin intermediul contractului de delegare încheiat cu A.D.I. Maramureş.
2. S-au monitorizat:
- serviciile de igienizare la toaletele publice din Piaţa Păcii nr. 20 şi Parcul Regina Maria, servicii
asigurate ca urmare a contractelor subsecvente încheiate în baza acordului cadru nr. 17.088/12.06.2015
încheiat cu S.C. OANA S.R.L;
- serviciile de închirirere, amplasare, întreţinere şi reparare a toaletelor automate, racordabile la
reţelele de apă, canalizare şi electricitate în Municipiul Baia Mare, asigurate ȋn baza acordului –
cadru nr.29792/20.10.2014 de cǎtre S.C. COMEX ROM S.R.L.
- consumul de gaz la toaleta publică din Piața Pǎcii nr. 20 și consumul de apă la toaletele publice
din oraș, irigaţii (aspersoare), fântâni arteziene, cişmele publice, Grupul de Pompieri Gh. Pop de
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Băseşti.
b. Lucrări de gospodărire comunală - executate de cǎtre S.C. AMI S.A. Baia Mare în baza
acordului - cadru nr. 13831 din 06.04.2017 încheiat pentru o perioadǎ de 4 ani:
- lucrări de refacere parapet pentru malul stâng și drept al râului Săsar (Al. Independenței int. str. Culturii);
- decolmatare (Valea Usturoiului, Valea Roșie, pârâu Maria, râu Racoș, Corbului- zona calea ferată);
- protecție mal Valea Borcutului,
- betonare rigola str. Doinei,
- remediere gratar Grănicerilor,
- curățat rigolă str. Uzinei.
Valoarea cu TVA a lucrǎrilor executate şi recepționate ȋn cursul anului 2018 este de 462.111,39 lei.
6. Educație
O preocupare constantă a autorității publice locale o reprezintă susținerea activităților în domeniul
educației.
a. Reabilitarea unităţilor de învăţământ
 Lucrări de investiții și reparații capitale, respectiv:
- Obiective de investiții noi- Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea
Grădiniței în cartierul Vasile Alecsandri (H.C.L. nr. 396/28.08.2015);
- Dotări independente: Colegiul de Arte, Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Grădinița "Ion Creangă",
Grădinița nr. 9;
- Elaborare SPF, SF și alte studii;
- Alte cheltuieli asimilate investițiilor, în valoare de 5.264,00 mii lei pentru Grădiniţa Step by Step
(HCL 54/2017), Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 (HCL 67/2015), Colegiul de Arte (HCL
66/2015), Colegiul Naţional Gheorghe Şincai (HCL 110/2016), Şcoala "Petre Dulfu" (HG
673/2017).
 Lucrări de reparații curente în valoare de 599.000 lei cu TVA, executate la unitățile de învățământ
de pe raza municipiului Baia Mare în vederea desfașurării activitații acestora în bune condiții.
b. Facilități oferite elevilor și studenților
- Gratuitate la transportul public local de călători efectuat de URBIS S.A. (HCL 535/2018) pentru
elevii și studenţii cu vârsta sub 26 de ani cu domiciliul în municipiul Baia Mare, înscrişi la
instituţiile de învăţământ din municipiul Baia Mare;
- 1304 beneficiari ai Campaniei ”Primul Ghiozdan”, care s-a desfășurat pentru al treilea an;
- 697 tichete grădiniță;
- Burse elevi (HCL 128/2018).
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7. Întreținere și amenajare zone verzi
a) întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi din parcurile aferente municipiului (Parc Regina
Maria, Parc Mara, Parc Dacia, Câmpul Tineretului, Scuar Monumentul Ostaşului Român, Scuar
Expres Gară, Scuar Sala Sporturilor, Scuar RFN) precum și gestionarea și administrarea
amenajărilor peisagistice din cadrul obiectivelor rutiere, cum sunt sensurile giratorii,
aliniamentele stradale, dar şi spaţiile decorative prezente pe podurile ce creează acces peste râul
Săsar, lucrări care se fac prin angajații proprii ai Serviciului Public Ambient Urban.
b) monitorizarea activităților care se desfășoară pe spațiile verzi aparținând Municipiului Baia
Mare, efectuate în baza contractului de prestări servicii nr. 2593/10.04.2017.
c) producerea unui număr de 721.790 de răsaduri şi plante ornamentale necesare pentru plantările
zonelor verzi din Baia Mare.
d)lucrări de întreținere a mobilierului urban (lucrări pentru bazele sportive aflate în întreținere,
motat coșuri pentru gunoi menajer în parcuri, recondiționat bănci, întreținut locurile de joacă din
parcuri, dezafectat locuri joacă vechii, recondiționat și vopsit panouri publicitare, etc.)
e) deratizare, dezinsecție și tratamente fitosanitare. Pe parcursul anului 2018 s-au efectut 5
campanii de dezinsecţie terestră pentru combaterea ţânţarilor, muştelor şi căpuşelor, 2 campanii
de deratizare pentru stârpirea rozătoarelor de pe raza municipiului Baia Mare și 25 tratamente
fitosanitare la speciile de arbori din parcuri şi de pe aliniamentele stradale.
8. Transport local
- supravegherea şi monitorizarea serviciilor de transport local pe raza Municipiului BaiaMare,
realizate de către S.C. URBIS S.A., societate cu capital de stat având ca acționar majoritar
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.
- soluţionarea adreselor şi solicitărilor venite din partea călătorilor, ADI Zona Metropolitană, Urbis
S.A., etc. (cu privire la suplimentarea curselor, mutarea sau amenajarea unor staţii de autobuz,
condițtii de transport, informaţii, etc.).
9. Urbanism și amenajarea teritoriului.
S-au eliberat:
- 1632 certificate de urbanism;
- 597 autorizații de construire;
- 564 Certificate de Nomenclatură Stradală și adresă;
- S-au organizat 10 dezbateri publice privind consultarea populației conform "Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea
teritoriului”;
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- S-au emis 21 hotărâri ale Consiliului Local pentru aprobare documentaţii de urbanism din care 17
pentru aprobare PUZ şi 3 pentru aprobare PUD, 1 pentru respingerea plângerii prealabile.
10. Comercial.
S-au eliberat:
- 654 Autorizaţii/acorduri de funcţionare şi de vânzare ambulantă noi;
- 3688 Autorizaţii/acorduri de funcţionare şi de vânzare ambulantă viză;
- 120 Autorizaţii/acorduri de funcţionare şi de vânzare ambulantă;
- 158 retrageri autorizaţii/acorduri de funcţionare şi vânzare ambulantă;
- 194 activităţi de autorizare pentru desfăşurarea comerţului stradal cu ocazia diferitelor
manifestări iniţiate de Primăria municipiului, precum şi a altor sărbători naţionale şi religioase;
II. Fonduri europene pentru dezvoltarea orașului
La sfârșitul anului 2018, Municipiul Baia Mare avea un portofoliu de 45 de proiecte depuse pentru
finanțare europeană, a căror valoarea totală se ridică la 174,336,564.33 euro. La acestea se adaugă
proiectele din domeniul social și cele în care Municipiul Baia Mare are calitatea de partener,
participând la schimburi de bună practică, menite să sprijine dezvoltarea sustenabilă a Municipiului
Baia Mare.
A. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
1. Proiecte pentru care s-a semnat contractul de finanțare, fiind în faza de implementare
1.1. Proiecte de creștere a performanței energetice a imobilelor publice din municipiul Baia Mare
a. Unități de învățământ - Grădiniţa Micul Prinţ, Şcoala V. Babeş, Şcoala I. L. Caragiale, Liceul
Emil Racoviţă , Grădiniţa nr. 10, Liceul cu Program Sportiv, Şcoala V. Alecsandri + sală sport,
Şcoala Simion Bărnuţiu, Şcoala A. Ivasiuc, Şcoala Dimitrie Cantemir, Colegiul Național ”M.
Eminescu”, Colegiul Tehnic Transilvania, Şcoala N. Bălcescu);
b. Spitalul de pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare;
c. Blocuri de locuințe sociale – Luminișului 13, 13A;
1.2. Regenerarea urbană a Coloniei Pictorilor din Municipiul Baia Mare- Reabilitare și restaurare a
clădirilor Coloniei Pictorilor;
2. Proiecte aflate în etapa precontractuală
2.1 Proiecte de creștere a performanței energetice a imobilelor publice din municipiul Baia Mare
Școala nr. 18, Şcoala A. Iancu, Bloc social Horea 46A;
2.2 Mobillitate urbană durabilă prin modernizarea sistemului de transport public și a spațiilor
publice din Municipiul Baia Mare, cu următoarele obiective de investiții:
1. Pietonizarea Pieței Revoluției
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2. Crearea și pietonizarea Pieței Universității
3. Crearea Centrului Inter-Modal de Transport “Piața Gării – Autogării”
4. Implementarea sistemului ITS, e-ticketing și modernizarea stațiilor de transport în comun;
2.3.Modernizarea parcului auto de transport în comun prin achiziția de troleibuze și autobuze electrice
– Achiziția a 6 troleibuze, 6 autobuse electrice, 14 autobuze hibrid de 12m și 7 autobuze hibrid de 18 m
2.4. Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu” Baia MareRealizarea infrastructurii de acces (carosabil, pietonal, piste de biciclete), utilități (apă, gaz, curent) și
zone de agrement urban (mini-parc, scuar) în zona “Pintea Viteazu”;
2.5.Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Grădiniței în cartierul Vasile
Alecsandri din Municipiul Baia Mare- (constructie, dotari, personal specializat, loc de joaca si spatii de
agrement);
2.6. Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Reabilitare și
modernizare Cinematograful Minerul - în urma selectării pentru finanțare a proiectului a fost
inițiată întocmirea documentelor solicitate de finanțator în etapa de precontractare.
3. Proiecte aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară
- Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic
“Transilvania” din Municipiul Baia Mare;
4. Proiecte aflate în etapa de verificare a conformității administrative și a elibibilității
- Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei “Steluțelor” în cartierul
Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare;
5. Proiecte depuse pentru evaluare și contractare
5.1. Proiecte de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare –
un număr de 28 de blocuri de pe raza Municipiului Baia Mare fiind incluse în aceste proiecte;
5.2. Modernizarea sistemului de iluminat - Proiect ”Implementarea sistemului de telegestiune și
modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Baia Mare”;
5.3.Mobilitate urbană durabilă prin pietonizarea Centrului Istoric și realizarea rețelei velo în
Municipiul Baia Mare, având ca obiective de investiții: pietonizarea Pieței Libertății și Pieței Păcii,
crearea coridoarelor de mobilitate urbană “Str. Gheorghe Șincai”, “Str. 1 Mai”, “Str. Crișan”, “Str.
Mihai Viteazu”, “Str. Turnului”, “30 Decembrie”, “Str. Teatrului” ,“Str. Vasile Lucaciu”,
modernizarea traseelor pietonale între spațiile publice și realizarea rețelei integrate de piste pentru
biciclete în Municipiul Baia Mare,
5. 4. Reabilitarea zonelor verzi și a infrastructurii de agrement în zona “Monumentul Ostașului
Român” din Municipiul Baia Mare,
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5.5.Reabilitarea spațiior verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona ”Malurile
Râului Săsar”,
5.6.Creșterea calității serviciilor de sănătate prin extinderea ambulatorului Spitalului de
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rușdea"- Extindere ambulator și cameră de gardă, inclusiv dotări;
5.7. Modernizarea sistemului de e-educație în învățământul primar și gimnazial în Municipiul Baia
Mare-Implementarea învățământului electronic în școlile Municipiului Baia Mare (tablete, table
electronice, manuale electronice, etc);
6. Proiecte aflate în curs de pregătire
6.1.Proiecte de creștere a mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare - Sprijinirea
mobilității urbane durabile
a. Creșterea Mobilității urbane prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în
comun în Municipiul Baia Mare - Bd. Independenței și Bd. Decebal
b. Creșterea Mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului
în comun în Municipiul Baia Mare - Str. Gării, Bd. Unirii, Bd. Republicii, Bd București.
c. Creșterea mobilității urbane durabile prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în
comun în Municipiul Baia Mare - Str. Dragoș Vodă existent, prelungire str. Dragoș Vodă și crearea
Bulevardului de Vest; creare rețea velo
B. Programul Ungaria –Slovacia- România-Ucraina 2014-2020
1. Proiecte în implementare
- Rețea de transport ecologic transfrontalier - amplasarea a 6 stații de încărcare electrică (de capacitate
mica) în municipiul Baia Mare
2. Proiecte în evaluare
- Carpații fără frontiere/ realizare platformă interactivă de informare turistică în Ro, Hu, Sk, Ua
- Management de trafic și siguranța populației în Municipiul Baia Mare
C. Administrația Fondului pentru Mediu
Proiecte depuse pentru evaluare și contractare
- Crearea rețelei integrate de acces la alimentare pentru autovehicole electrice în Municipiul Baia
Mare - Instalarea a 5 stații de încărcare rapidă cu minim 2 prize fiecare în Municipiul Baia Mare
D. Oportunităţi de parteneriate, schimburi de bună practică pentru dezvoltarea sustenabilă a
Municipiului Baia Mare.
1. Programe/planuri şi proiecte elaborate, implementate:
- Proiectul URBACT Boosting Social Innovation - Stimularea inovării sociale (BoosINNO)” prin
care Municipiul Baia Mare își asumă rolul de promotor și broker public de inovare socială, prin
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impulsionarea inovaţiei sociale în, prin şi din sectorul public, prin realizarea unei metodologii şi a
unui Plan Local de Acţiune pentru inovare deschisă adaptată şi dezvoltată în mod corespunzător
pentru asigurarea unui parteneriat între autorităţi, instituţii, mediul de afaceri, mediul educaţional şi
academic, societatea civilă şi cetăţeni (HCL 230/2016)
2. Depunere documentație pe diferite programe de finanţare
- Proiectul C-Breath depus în cadrul celui de al 3-lea apel Urban Innovative Action, apel de
proiecte dedicat dezvoltării urbane, și redepus la al 4-lea apel UIA în cadrul tematicii de regenerare
a terenurilor, sub numele de SPIRE - Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem / Ecosisteme
ecologice post-industriale regenerabile.
- Proiectul Galaxity depus în cadrul apelului Horizont 2020 Smart Cities and Communities Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta Cartiere Urbane Pozitive din punct de vedere
Energetic (Positive Energy Districts-PEDs) care să contribuie la accelerarea replicabilității acestora
în Europa până în anul 2050, ceea ce va conduce la o tranziție energetică inteligentă și sustenabilă.
- Proiectul CLEVER: Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing
Resilience / Colaborarea soluțiilor locale inteligente pentru valorificarea valorilor și sporirea
rezistenței” pentru apelul Seed Money Facility din cadrul Programului Transnațional Dunărea, care
vizează finanțarea de parteneriate reduse ca scară în scopul definirii și conceperii de propuneri de
proiecte, finanțabile apoi prin orice alt instrument.
- Proiectul de reabilitare al Casei Iancu în cadrul apelului Large Grants având în vedere lansarea
apelului de către Guvernul SUA pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor
Culturale (AFCP) Editia 2019
3. Parteneri în proiecte internaţionale
- Parteneriat cu Metropola Lille. Ca urmare a succesului implicării Municipiului Baia Mare în
proiectul URBACT Boostinno, am fost invitați de către Metropola Lille să devenim parteneri în
cadrul unui proiect care va aborda design thinking (gândire prin proiectare) orientat spre politici
publice.
- Coordonatorii proiectului Erasmus+ „Young Europeans” În decembrie 2018 am primit o solicitare
de a deveni coordonatorii acestui proiect. Coordonat de elevi, proiectul va crea orientări inovatoare
de școlarizare în școli secundare cu privire la modul de organizare a implicării în inițiativele
politice. Liderul de proiect va fi Municipiul Baia Mare și va coordona un parteneriat de școli
gimnaziale din Spania, Grecia, Lituania, Turcia, Romania și Polonia.
E. Proiecte cu finanțare europeană în domeniul protecției sociale
Municipiul Baia Mare, prin Direcția Asistență Socială, derulează următoarele proiecte cu finanțare
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prin Programul Operațional Capital Uman (POCU):
1. Standarde pentru Baia Mare – incluziune şi integrare fără discriminare, având ca obiectiv
principal creşterea calităţii vieţii în comunitatea marginalizată în care există populaţie aparţinând
minorităţii rrome, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi
ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială. Valoare financiară: 22.823.914 lei.
2. Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială, prin care se urmărește creșterea
nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea
situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare. Valoare financiară: 24.732.262,11 lei.
3. „Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie
pentru viitor!”, Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului şi participării la educaţie
pentru 840 copiii cu vârsta între 2 şi 16 ani din grupuri vulnerabile şi a 200 tineri/adulţi care nu şiau finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi
compensare în baza unui plan educaţional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne
inclusiv părinţilor/tutorilor sau personalulului implicat în actul educaţional. Valoarea totală a
cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 9.324.553,66 lei.
4. "Școala așa cum ne place!" – Măsuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor,
tinerilor și adulților la educație”. Valoarea contractului de finanțare: 9.283.645,26 lei, din care
finanțare nerambursabilă 9.172.081,93 lei și co-finanțare 111.563,32 lei.
Obiectiv general: îmbunătățirea accesului și participării la educație pentru 260 cop iii din grupuri
vulnerabile între 2 și 5 ani, 570 copii din grupuri vulnerabile între 6 și 16 ani, a 200 tineri/ adulți
care nu și-au finalizat studiile obligatorii, din municipiul Baia Mare.
5. Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest -Susținerea antreprenoriatului sustenabil și
crearea de locuri de muncă durabile prin întreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbană din
regiunea de Nord Vest a României. Valoare financiară: 16.209.867,01 lei.
6. R&C – Recunoaște și schimbă- Obiectivul proiectului vizează combaterea violenței și
discriminărilor.
III. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
a. Valorificarea terenurilor proprietatea Municipiului Baia Mare - Vânzări/cumpărări de imobile terenuri din domeniul privat al municipiului ca urmare a unor proiecte de H.C.L., respectiv
rapoarte de specialitate promovate de către Serviciul Patrimoniu:
- total suprafaţă de teren înstrăinată în 2018– 1.941,50 mp
- total suprafață de teren achiziționată în 2018 – 3.418 mp
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b. Monitorizarea terenurilor proprietatea municipiului Baia Mare și verificarea situației juridice și
locative a unor imobile situate în municipiul Baia Mare
c. Achiziţii clădiri și terenuri în domeniul public şi privat al municipiului Baia Mare, prin
acceptarea de către Consiliul Local a donaţiilor de la persoane fizice sau juridice, schimburi
imobiliare de la persoane fizice sau juridice urmarea unor proiecte de H.C.L., resp ectiv rapoarte de
specialitate. Atestarea apartenenţei unor imobile – teren şi clădiri, la domeniul privat sau public al
Municipiului Baia Mare
d. Monitorizarea contractelor de concesiune, închiriere, superficie, asociere, pentru terenurile
aparţinînd domeniului public şi privat al Municipiului Baia Mare
În perioada 1 ianuarie 2018 – 31.12.2018 încasările rezultate din cele 630 de contracte s-au ridicat
la 3.823.451 lei.
e. Locuințe ANL și din fondul locativ de stat
- au fost întocmite 2 contracte de vânzare-cumpărare locuinţe ANL și 2 contracte de închiriere
locuinţe din fondul locativ de stat;
- au fost repartizate 7 locuințe și au fost întocmite 95 de acte adiționale la contractele de închiriere
care au expirat pentru chiriașii din locuințele ANL;
- s-au încheiat 6 contracte pentru spaţii cu altă destinaţie;
- lunar au fost expediate somaţii pentru restanţierii din locuinţele din fondul locativ de stat şi
semestrial au fost trimise notificări către chiriașii care au înregistrat restanțe la chirie;
f. Locuințe sociale
Municipiul Baia Mare are în administrare, sub autoritatea Direcției de Asistenţă Socială Baia Mare,
557 de unități locative în 5 blocuri de locuinţe sociale. În anul 2018:
-s-au întocmit un nr. de 32 contracte de închiriere în baza repartiţiilor aprobate în cele 6 şedinţe ale
comisiei de locuinţe și au fost reînnoite un nr. de 377 contracte de închiriere în cele 4 imobile
reabilitate;
- au fost preluate un nr. de 32 cereri pentru locuinţe sociale în vederea punctării lor şi înscrierii lor
pe lista de priorităţi pentru anul 2019;
- au fost emise un număr de 77 somații și 23 note de constatare pentru restanțierii din blocurile
sociale Grănicerilor nr. 116, Luminișului nr. 13 și 13A, Horea 46A și 46B;
g. Cimitire -În anul 2018 în cimitirele administrate de către Serviciul Public Ambient Urban
(Cimitirul municipal nr.1 situat pe str. Horea nr. 44 și Cimitirul municipal nr. 2 situat pe bd. Unirii
36 A) s-au efectuat:
- 388 înhumări;
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- s-au reconcesionat un număr de 75 locuri,
- s-au executat 251 construcții de morminte,
- s-au efectuat 147 servicii de capelare,
- s-au reținut 267 de locuri;
- au fost înhumați în baza unor anchete sociale 11 decedați;
- din totalul înhumărilor 6 au fost persoane cu statut de refugiat politic;
h. Piețe
1. Valoarea încasărilor, pentru anul 2018, la pieţele aflate în administrarea Serviciului Public
Ambient Urban (Piaţa En-gros Obor – strada Mihai Eminescu nr. 67, Piaţa Agroalimentară – strada
Aleea Neptun nr.4, Piaţa Agroalimentară – strada Gheorghe Bilaşcu nr. 15A, Piaţa de Vechituri, de
pe strada Universităţii) este de 979.356.48 lei.
2. Pieţele Izvoarele şi Albina se află în administrarea Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Baia
Mare, conform HCL 179/2014. În anul 2018 s-au încheiat 704 contracte de închiriere teren și acte
adiționale în Piețele Albina și Izvoarele. Suma încasată din bilete și contracte în aceste piețe în
perioada ianuarie - decembrie 2018 este de 689.002.00 lei.
IV. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare prin Direcția Asistență Socială au acordat și
în anul 2018 locuitorilor Municipiului Baia Mare servicii de asistență socială, asistență medicală,
servicii de creșă, locuire socială și de necesitate.
1. Servicii sociale
- Servicii sociale pentru persoanele vârstnice prin Centrul Social CASPEV, Centrul Social Regina
Maria și Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris.
- Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie, servicii care se adresează
persoanelor cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, persoanelor marginalizate și copiilor și
tinerilor în situații de risc, prin: Azilul de Noapte din cadrul Centrului Social Multifuncțional,
Cantina socială 2, Centrul de consiliere pentru agresori, Centrul de Reabilitare Socială pentru copii
aflați în situație de risc.
- Servicii Consiliere și Analiză Socială având ca obiectiv general prevenirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate, vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare și excluziune socială.
- Asistența socială a copilului și familiei prin Centrul Comunitar Romanii, Centrul Social Salvați
Familia/ Birou Prevenție, Centrul Social de Tranzit pentru Tineri;
- Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități - Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilități
PHOENIX, Centrul Social pentru Copii și Tineri cu Nevoi Speciale Șt. LUCHIAN
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Asistență medicală
- asistenţa medicală comunitară, prin asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari pentru
comunitățile de romi;
- asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor desfăşurată în unităţile de
învăţământ se asigură în cabinetele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, înfiinţate ca
urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi.
- asistenţa medicală acordată în Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, strict competenţă
limitată/partajată, aflat în subordinea Administraţiei Publice Locale a Municipiului Baia Mare;
Creșe
Direcția Asistență Socială oferă prin cele 5 creșe pe care le are în subordine (Creșa 2, Creșa 3,
Creșa 10 și Centrul de Educație Timpurie Curcubeu) servicii în scopul creșterii, îngrijirii și educării
timpurii a copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 luni – 4 ani.
2. Beneficii asistență socială:
1.1. Prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială
-

2662 Ajutoare sociale;

-

7.446 Facilități pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare și
informare, alte facilități.

1.2 Susținerea copilului și a familiei privind nașterea, educația și întreținerea copiilor
- Alocații de stat pentru copii – 1245;
- Indemnizații pentru creșterea copiilor – 1715
- Altele (Campania „Primul ghiozdan”, Tichete de grădiniță) - 2001
1.3 Ocrotirea pensionarilor și a persoanelor cu dizabilități
- 705 Alocații pentru persoane cu dizabilități (alocații duble);
- 280 Indemnizații de îngrijire (indemnizație pentru creșterea copiilor de la 3-7 ani);
- 751 Indemnizaţie însoţitor persoane cu handicap;
- 371 Asistenţi personali;
- 521 Transport persoane cu handicap;
- 100 Premii pensionari - Nunta de aur, valoare 300 lei.
V. EVENIMENTE DE INTERES PENTRU COMUNITATE
a. în organizarea Municipiului Baia Mare:
- Concert dedicat Zilei Femeii - 9 martie 2018
- ”Baia Mare, Capitala Tineretului”- 1 - 2 mai 2018
- Ziua Copilului -1 – 4 iunie 2018
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- 17 septembrie - 7 octombrie 2018 - Castane 2018
- 21 decembrie 2018 - Colind la Primărie
- 10 – 24 decembrie 2018 – Autobuzul lui Moș Crăciun
b. organizate în parteneriat cu alte structuri:
- Ziua Artistului Plastic Băimărean, 5 mai 2018
- Ziua Scriitorului, 15 iunie 2018
c. Acorduri de cooperare/parteneriat încheiate cu:
- S.C. SMAIYLEY AGENCY S.R.L., în vederea realizării în comun a evenimentului Caravana
Bergenbier “Eu sunt 12”, care s-a desfășurat în perioada 25 – 26 iunie 2018;
- Club Sportiv Marta Baia Mare, în vederea organizării în comun a turneului ”Baia Mare Beach
Handball Challenge”, care s-a desfășurat în perioada 6 – 15 iulie 2018;
- Asociația Societatea Culturală Next, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural
”Caravana Filmelor Next 2018”, în perioada 22 – 23 august 2018;
- Asociația pentru Siguranță, Echilibru, Nonconformism și Sensibilitate, în vederea finanțării și
realizării în comun a unor acțiuni în cadrul evenimentului ”100 de baloane pentru România”,
Maramureș Balloon Fiesta, ediția a cincea;
- Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, în vederea
organizării în comun a evenimentului ”Iarna Băimăreană”, în perioada 30 noiembrie 2018 – 1
ianuarie 2019.
d.”Baia Mare, Capitala Tineretului din România 2018- 2019”
- Acord de cooperare în vederea realizării în comun a acțiunii Summitul Tinerilor 2018 –
”Construiește Europa generației tale!” din cadrul programului ” Baia Mare, Capitala Tineretului din
România”, care a avut loc în perioada 7 – 11 noiembrie 2018.
- Acord de cooperare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului , în vederea realizării
proiectului de tineret ”Gala Tineretului din România”, care a avut loc în data de 10 noiembrie 2018.
C. TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ
I.Gestionarea banului public
În anul 2018 în Municipiul Baia Mare numărul plătitorilor de impozite şi taxe a fost de 91.565
persoane fizice şi 6.081 persoane juridice. Un număr de 579 contribuabili au fost scutiți de la plata
impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.
Din totalul veniturilor încasate pe anul 2018, în valoare de 227.682.863 lei, 153.650.726 lei au fost
venituri proprii, în componenţa cărora intră veniturile fiscale, mai puţin sumele din TVA, veniturile
nefiscale, mai puţin sumele din Donaţii şi Sponsorizări şi veniturile din capital.
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Veniturile încasate în cursul anului 2018, în sumă de 227.682.863 lei se grupează în:
a.venituri curente

209.671.196 lei

b.venituri din capital

893.068 lei

c.subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice

3.713.166 lei

d. sume primite de la UE

13.405.433 lei

a.Veniturile curente sunt formate din venituri fiscale şi nefiscale, ponderea cea mai mare , respectiv
88,65 %, având-o veniturile fiscale, care au fost de 185.891.552 lei:
Nr. crt.

Suma încasată(lei)

Venituri fiscale

1

Impozit pe profit ( Vital )

1.394.617

2

Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare

3

Cote defalcate din impozitul pe venit

5

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

6

Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice

7

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2.191.880

8

Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice

2.652.146

9

Impozitul pe terenul extravilan

10

Taxe judiciare de timbru

11

Alte impozite şi taxe pe proprietate

12

Sume defalcate din TVA

13

Impozit pe spectacole

14

Alte taxe pe servicii specifice

15

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice

6.615.549

16

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice

4.217.007

17

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de

306.949
80.048.597
7.297.926
19.057.153

87.653
1.846.972
51.977
56.665.162
104.313
14.112

907.460

funcţionare
18

Alte taxe pe utilizarea bunurilor

19

Alte impozite şi taxe

1.969.803
462.276

Suma veniturilor nefiscale încasate în anul 2018 a fost de 23.779.644 lei, încasările realizându-se
la următoarele tipuri de venituri:
-vărsăminte din profitul net (Ocolul Silvic)

338.600 lei

-venituri din concesiuni şi închirieri

9.920.149 lei

-venituri din prestări de servicii

3.740.086 lei

-contribuţia părinţilor pentru întreţinerea copiilor în creşe

516.954 lei
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-contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

31.483 lei

-contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială
16.473 lei
-venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii

446.734 lei

-alte venituri din prestări servicii

138.220 lei

-venituri din amenzi şi alte sancţiuni

6.090.797 lei

-taxe speciale (taxă divorț+rămășițe taxe înfrumusețare)

15.488 lei

-vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

98.207 lei

-taxă de reabilitare termică

159.348 lei

-alte venituri

2.018.729 lei

-donaţii şi sponsorizări

248.376 lei

b.Veniturile din capital încasate au fost de 893.068 lei şi au fost formate din:
-venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

51.327 lei

-venituri din vânzarea unor bunuri

579.402 lei

-depozite speciale pentru construcţii de locuinţe

262.339 lei

c. Sumele din subvenţii au fost de 3.713.166 lei, după cum urmează:
-subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri

15.149 lei

-subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

787.249 lei

-subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național
141.000 lei
-finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

1.413.795 lei

-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor
finanțate din fonduri externe

1.355.973 lei

d. Sumele primite de la UE, pentru proiecte, evidenţiate în baza extraselor de cont au fost în total
de 13.405.433 lei , repartizate astfel:
-sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în
cadrul obiectivului 2014-2020

10.940.169 lei

-sume primite de la UE şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

2.465.264 lei

În ceea ce priveşte gradul de încasare al veniturilor bugetului local, comparativ cu sumele
prevăzute în buget, pe total procentul a fost de 80,79 %.
Principalele măsuri luate în vederea creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale:
- Emiterea şi comunicarea unui număr de 24.690 somaţii către contribuabilii restanţieri, din care
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2.401 somații pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice, 17.544
somații pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane fizice și 4.745 somații
pentru recuperarea amenzilor contravenționale;
- Au fost emise 17.536 titluri executorii în scopul demarării procedurii de executare silită din care
2.403 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane juridice și
15.133 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor și taxelor locale de la persoane fizice ;
- S-au întocmit adrese de înfiinţare a popririi pentru 2.023 debitori, din care 1.218 pentru persoane
fizice şi 805 pentru persoane juridice;
- Întocmirea şi comunicarea personală a 29 Procese Verbale de Sechestru imobiliar şi înregistarea
acestora în evidenţele de Carte Funciară, din care 6 pentru persoane juridice și 23 pentru persoane
fizice.
În ceea ce priveşte execuţia cheltuielilor din bugetul local în anul 2018, structura economică a
acestor cheltuieli se prezintă astfel:
Denumire indicator

Plăți efectuate- mii lei

Cheltuieli de personal

58.458,13

Cheltuieli materiale şi servicii

53.002,48

Dobânzi

4.940,11

Subvenţii

10.726,96

Fonduri de rezervă

0

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

27.987,15

Alte transferuri

6.521,33

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
Asistenţă socială

0
17.258,74

Proiecte cu finanțare FEN aferent cadrului financiar 20142020

5.057,50

Alte cheltuieli

8.519,40

Cheltuieli de capital

11.183,14

Rambursări de credite

12.338,51

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
TOTAL

-152,91
215.840,54

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetului local este următoarea:
Denumirea indicatorilor

Plăți efectuate - mii lei
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Autorităţi publice şi acţiuni externe

26.685,01

Alte servicii publice generale

1.811,17

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

4.940,12

Ordine publică şi siguranţă naţională

8.548,87

Învăţământ

22.674,51

Sănătate

5.765,63

Cultură, recreere şi religie

18.600,69

Asigurări şi asistenţa socială

46.037,95

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

34.150,07

Protecţia mediului

17.007,70

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

0,54

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare

0,82

Transporturi

29.617,46
TOTAL CHELTUIELI

215.840,54

Excedent

16.226,79

2. Achiziții publice
În anul 2018 au fost atribuite 115 contracte în valoare totală de 53.352.586,06 lei, fără T.V.A.:
- 22 contracte furnizare - 829.519,71 lei, fără T.V.A;
- 79 contracte servicii - 23.085.872,52. Lei, fără T.V.A;
- 14 contracte lucrări - 29.437.193,84 lei, fără T.V.A.
Din totalul contractelor atribuite, 37 sunt contracte subsecvente, aferente unor acorduri-cadru încheiate
atât în anul 2018, cât şi în anii precedenţi, cu o valoare totală de 33.328.260,31 lei.
În anul 2018 au fost atribuite 4 acorduri-cadru (1 acord –cadru de execuție lucrări și 3 acorduri-cadru
de prestări servicii).
S-au publicat în sistemul electronic de achiziţii (S.E.A.P.) un număr total de 45 de anunţuri, după cum
urmează:
- 32 anunţuri de inițiere (numărul cuprinde: 7 anunțuri de participare, 20 anunțuri de participare
simplificate și 5 anunțuri concurs de soluții);
- 6 anunţuri de atribuire (numărul cuprinde: 5 anunţuri de participare și 1 anunț de atribuire procedură
simplificată);
- 11 anunțuri publicitare;
Cele 119 contracte şi/sau acorduri-cadru au fost atribuite, după cum urmează:
- 6 contracte atribuite prin procedură internă proprie și un contract prin negociere;
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- 67 contracte atribuite prin achiziție directă;
- 4 acorduri–cadru;
- 5 contracte atribuite prin procedură simplificată;
- 37 contracte subsecvente atribuite în baza acordurilor-cadru încheiate atât în anul 2018 cât şi în anii
precedenţi.
La toate aceste proceduri de achiziţii se adaugă cumpărările directe realizate pe bază de referat şi prin
intermediul S.E.A.P., verificate prin document justificativ (ex. factură fiscală/ comandă/ contract).
3. Activitate Juridică
Pe parcursul anului 2018, personalul Serviciului Juridic a instrumentat 298 de cauze, dintre care au
fost finalizate în cursul anului 2018 un număr de 89 de cauze. Cauzele instrumentate au avut ca
obiect: acțiune în constatare, accesiune, acțiune în răspundere delictuală, acțiune în regres, acțiune
posesorie, constatarea nulității actelor juridice, contencios fiscal, contestații la executare, fond
funciar, Lege 10/2001, obligații de a face, plângeri la contravenții, prestație tabular ă, pretenții
SLIM, rectificare CF, revendicare imobiliară, reziliere contract, servitute, grănițuire.
În anul 2018 Aparatul Permanent al Consiliului Local a reprezentat interesele Consiliului Local
Baia Mare în 40 de dosare, din care 25 au fost finalizate, 14 fiind câștigate, 9 au fost pierdute, 2 au
fost admise în parte și 15 erau în continuare pe rolul instanțelor la data de 3 1.12.2018. Situația
prezentată anterior nu cuprinde procesele în care reclamant este Sindicatul Liber din Învățământ.
Prin personalul Compartimentului Recuperare Creanțe s-au instrumentat 186 de cauze, având ca
obiect: cereri pentru emiterea ordonanței de plată, pretenții, evacuări, rezilieri contracte, declarații
de creanță, căi de atac împotriva sentințelor nefavorabile, dosare execuționale.
Din totalul celor 265 dosare instrumentate de către Compartimentul Asistență Juridică din cadrul
Direcției Poliția Locală, instanţele de judecată s-au pronunţat cu soluţii rămase definitive în 182 dosare,
dând câştig de cauză instituţiei noastre în 130 dosare civile.
Compartimentul Asistenţă Juridică monitorizează şi supraveghează activitatea persoanelor condamnate
de către instanţele de judecată la muncă în folosul comunităţii.
La începutul anului 2018 în evidenţele compartimentului se aflau 34 mandate, au fost înregistrate pe
parcursul anului încă 27 mandate din care au fost puse în executare un număr de 17 mandate.
4. Resurse Umane
În anul 2018 la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare s -au
organizat 20 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante, 2 concursuri
pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante, 2 examene de promovare în grad profesional și 4
examene de promovare în clasă.
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În urma concursurilor menționate, au fost angajați 25 noi funcționari publici și 2 angajați
contractual. Au promovat în grad profesional 23 funcționari publici, iar în clasă 8 funcționari
publici.
D. RELAȚIA CU COMUNITATEA
1. Relații publice
 49059 documente înregistrate prin Biroul Relații cu Publicul, cu o medie de 3244/lună;
 725 audiențe efectuate de către Primar, Viceprimari, Secretar, arhitect şef, directori din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Baia Mare.
 Au fost identificate, pe lângă cele 110 asociaţii de proprietari, alte 3 asociaţii, neluate în
evidenţele instituției;
 S-au primit solicitări de sprijin, pentru înfiinţarea unor asociaţii de proprietari, de la un număr de
4 imobile şi au fost informate asociaţiile de proprietari luate în evidenţă despre modificările
legislative intervenite în anul 2018, în domeniul asociaţiilor de proprietari ori privitor la legislaţia
adiacentă.
2. Turism
 ~ 20091 turiști au trecut pragul Punctului de Informare Turistică, din care 16953 români, iar
restul au fost în cea mai mare parte turiști maghiari, britanici, germani, francezi, spanioli, italieni,
israileni.
3. Stare civilă
 În cursul anului 2018 au fost înregistrate 4018 nașteri, 1040 căsătorii, 2332 decese și 15 divorțuri
pe cale administrativă, toate soluționate.
 Au fost eliberate 13320 cărți de identitate, 1138 cărți de identitate provizorii și s -au aplicat 1904
vize de reședință.
4. În slujba cetățeanului
a.Ordine și liniște publică
- au fost constatate un număr de 20 fapte de natură penală în urma cărora 28 persoane suspecte au
fost predate Poliţiei Municipiului Baia Mare pentru continuarea cercetărilor;
- au fost desfăşurate pe bază de Plan de Acţiune un număr de 21 acţiuni cu forţe proprii sau în
colaborare cu Poliţia Naţională, Jandarmeria şi ISU;
- s-au executat 71 misiuni specifice de menţinere şi asigurarea ordinii publice şi fluidizarea
traficului rutier pe timpul desfăşurării manifestaţiilor cultural-artistice, mitinguri, demonstraţii,
competiţii sportive şi procesiuni;
- 342 persoane depistate că apelează la mila publicului;
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- au fost depistate şi predate Direcţiei de Asistenţă Socială un număr de 370 persoane fără adăpost;
- au fost identificate şi sancţionate contravenţional un număr de 87 persoane care practicau
prostituţia pe raza Municipiului Baia Mare.
- 52 acţiuni ce au vizat nerespectarea legislaţiei de către deţinătorii de câini;
- au fost aplicate un număr de 1.064 sancţiuni contravenţionale.
b.Siguranța circulației
- S-au aplicat 11.990 sancţiuni contravenţionale;
- Au fost identificate 27.854 autoturisme fără tichet valabil sau abonament;
- 796 autoturisme identificate ca fiind parcate pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilităţi, făr ă
a îndeplini condiţiile legale;
- 121 autoturisme identificate ca fiind abandonate pe domeniul public;
- 2.824 autoturisme identificate ca fiind oprite/staţionate neregulamentar;
- 563 autoturisme identificate circulând pe sectorul de drum cu “accesul interzis”:
c. Disciplină în construcții
Au fost efectuate un număr de 785 controale/verificări la un numar de 517 construcţii din care:
- 102 construcţii verificate fără autorizaţie de construire/desfiinţare;
- 380 construcţii verificate având autorizaţie de construire/desfiinţare,
- 35 alte cazuri de abateri constatate;
Au fost identicate un nr. de 68 imobile neîntreţinute, fiind sesizată Comisia special constituită în
vederea declanşării procedurii de supraimpozitare.
d. Protecția mediului
- s-au organizat și desfășurat 250 acțiuni punctuale pe mediu și salubrizare;
- au fost efectuate 68 de verificări și reverificări a terenurilor virane nesalubrizate;
- s-au organizat 778 de pânde și supravegheri, fiind identificate 34 persoane care au fost
sancționate contravențional cu amendă maximă pentru încălcarea prevederilor legale respectiv la
HCL 223/2013
e. Poliția animalelor
- au fost capturaţi şi predaţi Adăpostului pentru câini un număr de 518 câni;
- au fost capturate de pe domeniul public un număr de 10 cabaline.
5. Relații internaționale și cu mediul de afaceri
În anul 2018, pe lângă activitățile desfășurate în mod tradițional cu administrațiile cu care are
acorduri de înfrăţire, prietenie şi înţelegere reciprocă, Municipiul Baia Mare a primit vizita:
- Președintelui Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România, Mihai Lauruc cu care primarul
1 ex. / V.A. / 9.04.2019

24

Municipiului Baia Mare a semnat un protocol de colaborare, pe aspecte care țin consolidarea
cooperării economice, cooperare comercială, știință și tehnologie, turism, societate civ ilă,
administrație civilă, resurse și alte chestiuni care țin de drepturile omului.
- Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii
Belarus în România;
-Ambasadorului Republicii Turcia la București, Excelența Sa Osman Koray Ertaș, însoțit de o
delegație de oameni de afaceri care are desfășoară afaceri de succes în țara noastră și s -au arătat
interesați să investească în regiune.
6. Implicarea voluntarilor în problemele orașului
Municipiul Baia Mare sprijină activitatea de voluntariat și implicarea voluntarilor în soluționarea
problemelor orașului.
a) La nivelul Municipiului Baia Mare au funcționat în anul 2018:
- Consiliul de Onoare, ( HCL 456/2008) grup asociativ de reprezentare civică, structură voluntară
fără personalitate juridică, alcătuit din cetăţeni cu experienţă civică şi profesională, care doresc să
sprijine Consiliul Local şi Primarul Municipiului Baia Mare, prin implicarea membrilor săi în
procesul de elaborare a hotărârilor şi deciziilor administrative.
- Consiliile Civice de Cartier (HCL 163/2012), grupuri de voluntari ce realizează exerciţiul unei
cetăţenii active şi implicarea a cât mai mulţi cetăţeni în procesul de dezvoltare şi de îmbunătăţire a
calităţii vieţii în municipiu.
b) Consiliul Local a alocat de la bugetul local finanțări pentru a sprijini activitățile nonprofit de
interes general pe care diferite asociații/fundații/organizații le desfășoară:
 Au fost încheiate un număr de 96 de contracte de finanţare de la bugetul local în valoare de
5.255.400 lei pentru programe/proiecte de interes local, respectiv:
-

40 finanțări pentru sport în valoare de 1.344.800 lei;

-

22 finanțări în domeniul tineret cu o valoare de 779.000 lei;

-

27 finanțări pentru cultură în valoare de 2.131.600 lei;

-

7 finanțări pentru culte în valoare de 1.000.000 lei.

 Serviciile sociale subvenţionate în anul 2018, prin Direcția Asistență Socială, s-au ridicat la suma
de 477.300 lei, fiind acordate sub forma unor subvenții și finanțări de la bugetul local pentru ONGuri, reprezentând servicii de îngrijire la domiciliu, servicii primare şi specializate, servicii sociale
pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, copii din familii defavorizate și tineri ieşiţi din
sistemul de protecţie, conform Legii nr. 34/1998.
7. Accesul la informațiile de interes public
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În anul 2018 s-au primit un număr de 121 de solicitări scrise privind accesul la informațiile de
interes public, conform Legii 544/2001. Dintre acestea 9 au vizat utilizarea banilor publici, 83
modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, 6 diferite acte normative, reglementări, 3
activitatea liderilor instituției, 1 Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, iar
restul de 19 alte aspecte (date statistice, informații necesare pt. întocmirea unor studii/cercetări,
etc.) Din cele 121 de solicitări, una a fost redirecționată spre soluționare către alte instituții, 79 au
fost rezolvate favorabil în termenul legal de 10 zile, iar 41 în termen de 30 de zile.
8. Transparența decizională
În anul 2018 s-au desfășurat 52 ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, din care
12 ședințe ordinare, 26 extraordinare și 14 ședințe de îndată.
Consiliul Local a adoptat în anul 2018 un număr total de 690 hotărâri.
S-au înregistrat și comunicat un număr de 1782 de dispoziții emise de către pri mar.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local s-au întrunit în 102 ședințe, după cum urmează:
- Comisia pentru activităţi economico – financiare

- 36 de ședințe;

- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism - 34 de ședințe;
- Comisia pentru activităţi social culturale, învăţănt, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
juridică şi de disciplină

- 32 de ședințe.

Dintre hotărârile adoptate în anul 2018 de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, 88 au
avut caracter normativ, 41 fiind supuse consultării publice, conform Legii52/2003, privind
transparența decizională în administrația publică. S-au primit 5 recomandări din partea
cetățenilor/asociațiilor legal constituite la proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică.
Proiectele de hotărâre au fost anunțate în mod public pe site-ul propriu, prin afișare la sediu și prin
mass-media.
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare
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