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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

               BAIA MARE 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI suplimentară 

a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 11 DECEMBRIE 2017 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 şi art. 7 din H.C.L. nr. 421/2016 privind aprobarea 

inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului AS – NV “AS – NV” 

,,Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest” 

 

Art. I Se aprobă modificarea art. 6 din HCL 421/2016 privind aprobarea initierii, depunerii si implementarii de 

catre Municipiul Baia Mare a proiectului AS – NV “AS – NV” ,,Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea 

de Nord Vest”, care va avea următorul conţinut: 

 

“Art.6 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea Acordului de parteneriat cu 

partenerii proiectului, a contractului de finantare si a documentelor privind implementarea proiectului.” 

 

Art. II Se aprobă modificarea art. 7 din HCL 421/2016 privind aprobarea initierii, depunerii si implementarii 

de catre Municipiul Baia Mare a proiectului AS – NV “AS – NV” ,,Antreprenoriat Sustenabil în 

Regiunea de Nord Vest”, care va avea următorul conţinut: 

 

“Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public 

Asistenţă Socială şi Direcţia Proiecte”. 

 

Art. III  Restul prevederilor HCL 421/2016 rămân neschimbate. 

 

 

 

 

 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii către ISJ Maramures a avizului conform pentru 
organizarea  Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular de pe raza 
municipiului Baia Mare în anul şcolar 2018-2019 

 

Art. 1. Se aprobă solictarea  către Inspectoratul Școlar Judetean Maramures a avizului conform pentru 

organizarea  Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular de pe raza 

municipiului Baia Mare în anul şcolar 2018-2019, conform  proiectului de rețea școlară cuprins în 

Anexele  nr. 1 si 2 care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează:  

 • Direcţia Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Investiţii, Programe – Serviciul Patrimoniu 

 

 


