Informare privind activitatea desfăşurată la nivelul Consiliului Local al
municipiului Sighetu Marmaţiei în anului 2001.

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 69/1991, republicată şi
art. 38 din Legea nr. 215/2001, după intrarea acesteia în vigoare, Consiliul Local în
cadrul lucrărilor şedinţelor ordinare şi extraordinare a adoptat un număr de 146
hotărâri, după cum urmează:
1.
HCL 1/17.01.2001 privind desemnarea a doi consilieri în comisia
pentru organizarea concursului ocupării postului de Secretar al municipiului Sighetul
Marmaţiei.
2.
HCL 2/17.01.2001 privind promovarea studiului de fezabilitate
şi a proiectului tehnic pentru construirea de locuinţe sociale – bloc 17/40 şi 19/40 cartier
Unirii
3.
HCL 3/17.01/2001 privind promovarea studiului de fezabilitate
şi a proiectului tehnic în vederea construirii de locuinţe pentru tinerii căsătoriţi conform
Ordonanţei nr. 19/1994- bloc B 2-3/24 apartamente şi B4/24 apartamente.
4.
HCL 4/17.01/2001 privind promovarea studiului de fezabilitate
în vederea realizării obiectivului de investiţii “Suplimentarea sursei de apă potabilă
pentru centrul urban Sighetul Marmaţiei, în varianta Acumularea Runcului pe râul
Mara”
5.
HCL 5/17.01.2001 privind reducerea cu 50% de plată a
majorărilor de întârziere pentru restanţe reprezentând impozitul pe clădiri şi impozitul
pe teren aferente anului 2000 pentru persoanele fizice care achită integral până la data
de 01.03.2001 sumele restante, respectiv cu 100% pentru cei care plătesc până la această
dată şi 50% din impozitul pe anul 2001.
-hotărârea şi-a produs integral efectele, termenul său de aplicare fiind
prelungit prin HCL 27/2001.
6.
HCL 6/17.01.2001 privind revocarea hotărârii nr. 68/1999,
adoptată de către Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
7.
HCL 7/17.01.2001 privind revocarea hotărârii nr. 103/1999,
adoptată de către Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
8.
HCL 8/17.01.2001 privind stabilirea taxelor speciale de parcare
în municipiul Sighetul Marmaţiei.
-în vederea aplicării hotărârea a fost modificată şi completată prin HCL
16/2001.
9.
HCL 9/26.01.2001 privind propunerea atribuirii Bibliotecii
municipale Sighetul Marmaţiei a numelui scriitorului Laurenţiu Ulici.
-urmare a adoptării acesteia, Consiliul Judeţean Maramureş a emis Hotărârea
nr. 4/2001 prin care se atribuie bibliotecii municipale Sighetul Marmaţiei numele
scriitorului Laurenţiu Ulici.
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10.
HCL 10/26.01.2001 cu privire la propunerea de numire în funcţia
de Secretar al municipiului Sighetul Marmaţiei a d-lui jr. Sorin Rednic..
-în aplicarea acestei hotărâri a fost emis de către Prefectul Judeţulului
Maramureş Ordinul nr. 23/2001, prin care dl. Sorin Rednic este numit în funcţia de
Secretar al municipiului Sighetul Marmaţiei.
11.
HCL 11/26.01.2001 cu privire la numirea “Comisiei municipale
de apărare împotriva dezastrelor” şi a “Subcomisiei municipale de apărare împotriva
dezastrelor”.
-comisiile numite şi-au desfăşurat activitatea cu ocazia inundaţiilor din
perioada 03.-06 martie 2001.
12.
HCL 12/26.01.2001 privind aprobarea noilor tarife practicate de
Direcţia de Utilitate Publică la activităţile de colectare, transportare şi depozitare a
gunoiului menajer începând cu data de 01.02.2001.
-în prezent Direcţia de Utilitate Publică aplică aceste tarife la serviciile
prestate.
13.
HCL 13/20.01.2001 privind modificarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei nr. 30/1998, în sensul suportării
integrale din bugetul local a consumului de apă la intervenţiile ce se fac de către Secţia
de Pompieri Sighetul Marmaţiei.
-hotărârea a fost comunicată Secţiei de Pompieri Sighetul Marmaţiei.
14.
HCL 14/26.01.2001 privind compensarea investiţiilor efectuate
de către dl. Pogar Alexandru, domiciliat în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Ioan
Mihaly de Apşa nr. 43/4, la imobilul situat.
hotărârea a fost comunicată d-lui Pogar Alexandru pentru folosirea.
15.
HCL 15/09.02.2001 privind încetarea contractului de concesiune
nr. 1 încheiat în data de 25 mai 1999 între Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei şi
F.C. Marmaţia.
-Direcţia Economică împreună cu compartimentul Audit au efectuat o analiză
contabilă a derulării contractului încetat, în vederea regularizării eventualelor obligaţii
de plată.
16.
HCL 19/09.02.2001 privind completarea Hotărârii nr. 8 din data
de 17.01.2001 a Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei şi introducerea
sistemului de parcare cu plata în regim de autotaxare.
17.
HCL 17/09.02.2001 privind aprobarea listei de departajare a
solicitărilor de repartiţie a unui apartament în Blocul b9, Piaţa 1 Dec. 1918, din
municipiul Sighetul Marmaţiei.
-au fost emise toate repartiţiile prevăzute în anexă, întocmindu-se totodată şi
contractele de vânzare-cumpărare, corespunzător cu încasarea sumelor.
18.
HCL 18/28.02.2001 cu privire la transmiterea în administrarea
Muzeului Maramureşului a imobilului situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Tudor Vladimirescu nr. 1 “Casa Muzeu Ellie Wiesel”.
19.
HCL 19/28.02.2001 cu privire la mandatarea Primarului
municipiului Sighetul Marmaţiei pentru ca în numele Consiliului Local să facă
demersurile necesare în vederea înfrăţirii municipiului Sighetul Marmaţiei cu alte
comunităţi locale din străinătate.
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20.
HCL 20/28.02.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a proiectului tehnic în vederea introducerii sistemului de canalizare pe strada Corneliu
Coposu din municipiul Sighetul Marmaţiei.
21.
HCL 21/28.02.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a proiectului tehnic în vederea modernizării străzii Tudor Vladimirescu din municipiul
Sighetul Marmaţiei.
22.
HCL 22/28.02.2001 cu privire la reorganizarea comisiei de
negociere directă a preţului pentru spaţiile şi terenurile care se vând actualilor deţinători,
în conformitate cu prevederile HG 505/1998.
23.
HCL 23/28.02.2001 cu privire la propunerea de reorganizare a
Comisiei locale de aplicare a Legii 112/1995 şi a Comisiei tehnice de specialitate pentru
evaluarea apartamentelor.
-propunerile formulate în prezenta hotărâre au fost înaintate Prefectului
Judeţului Maramureş şi Comisiei judeţene de aplicare a Legii 112/1995 în vederea
emiterii actelor de numire.
24.
HCL 24/28.02.2001 cu privire la aprobarea programului de
măsuri privind supravegherea, profilaxia şi tratarea câinilor comunitari.
25.
HCL 25/28.02.2001 cu privire la aprobarea P.U.D. “Construire
anexă exploatare agricolă în extravilanul municipiului Sighetul Marmaţiei”.
aprobarea emisă a fost comunicată solicitantului în vederea definitivării
documentaţiei de construcţie a anexei agricole.
26.
HCL 26/28.02.2001 cu privire la aprobarea veniturilor minime
nete ce se pot obţine din creşterea şi valorificarea animalelor şi păsărilor în gospodărie.
27.
HCL 27/28.02.2001 cu privire la prelungirea aplicării măsurilor
prevăzute în Hotărârea nr. 5/2001a Consiliului Local al municipiului Sighetul
Marmaţiei.
28.
HCL 28/27.03.2001 privind aprobarea constituirii unei comisii
de analiza a solicitărilor de repartizare a unei locuinţe sociale.
29.
HCL 29/27.03.2001 privind aprobarea listei de departajare
privind pepartizarea apartamentelor din blocul B9/38, strada Piaţa 1 Decembrie 1918.
30.
HCL 30/27.03.2001 privind aprobarea coninuării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii începute la blocul “B. 2-3/24 apartamente” din municipiul
Sighetul Marmaţiei, strada Bogdan Vodă.
31.
HCL 31/27.03.2001 privind aprobarea contribuţiei lunare a
Consiliului Local al municipilui Sighetul Marmaţiei pentru anul 2001 în sumă de
389.375lei/copil.
32.
HCL 32/27.03.2001 privind aprobarea scutirilor la plata
majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice a căror venit pe membru de
familie este situat sub venitul minim pe economie.
33.
HCL 33/27.03.2001 privind aprobarea scutirii de la plata
majorărilor de întârziere în sumă de 8.939.648 lei datorate de către SC ACATERM SA.
34.
HCL 34/27.03.2001 privind aprobarea scutirii de la plata
majorărilor de întârziere în sumă de 7.177.063 lei datorate de către SC
,,MARMAŢIA”SA pentru neachitarea la termen a impozitului pe teren, impozitului pe
clădiri şi taxei auto aferente anului 2000.
35.
HCL
35/27.03.2001
privind
aprobarea
schimbării
amplasamentului actual a 3 staţii de autobuz : “Tepliţei II”, “Oţelul”, “Casa de cultură”.
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36.
HCL 36/27.03.2001 privind aprobarea regularizării subvenţiei
aferente sezonului rece 2000-2001 şi prin stocurile de combustibil existente în
rezervoarele societăţii SC “ACATERM” SA şi SC,,CET ZONA” SA.
37.
HCL 37/27.04.2001 privind aprobarea Organigramei Primăriei
municipiului Sighetul Marmaţiei.
38.
HCL 38/27.04.2001 privind aprobarea completării, ţinerii la zi şi
centralizării datelor din Registrul Agricol în municipiul Sighetul Marmaţiei de către dna Mihnea Marcela, referent în cadrul Biroului Agricol din Primăria municipiului
Sighetul Marmaţiei.
39.
HCL 39/27.04.2001 privind aprobarea listei de departajare la
repartizarea apartamentelor din blocul B9/38 situat în municipiul Sighetul Marmaţiei,
strada Piaţa 1 Decembrie 1918.
40.
HCL 40/27.04.2001 cu privire la aprobarea Proceselor Verbale
de negociere nr. 1/11138/11.04.2001 şi 12258/27.04.2001, încheiate de ,,Comisia de
negociere directă a preţului de vânzare pentru spaţiile şi terenurile care se vând
actualilor deţinători”.
41.
HCL 41/27.04.2001 privind aprobarea taxelor speciale pentru
păşunatul pe păşunea ,,Ţiganul”.
42.
HCL 42/27.04.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a proiectului tehnic ,,Extinderea carosabilului la podul istoric peste râul Tisa”.
43.
HCL 43/27.04.2001 privind aprobarea promovării studiului de
fezabilitate şi a proiectului tehnic ,,Supraânălţarea pentru 4 grupe la Şcoala Generală nr.
5” din municipiul Sighetul Marmaţiei.
44.
HCL 44/27.04.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare rampă de gunoi” în municipiul Sighetul
Marmaţiei.
45.
HCL 45/27.04.2001 privind constituirea Comandamentului
antiepizootic local al municipiului Sighetul Marmaţiei pentru prevenirea ,,Febrei
aftoase”.
46.
HCL 46/27.04.2001 privind aprobarea funcţiilor publice din
aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
47.
HCL 47/27.04.2001 privind aprobarea continuării de către Liga
Naţională a Judeţelor Abuziv Desfiinţate a demersurilor de înfăptuire a reformei
administrativ teritoriale.
48.
HCL 48/27.04.2001 prin care se stabileşte ca începând cu data
aprobării Bugetului local pe anul 2001, măturarea, colectarea, transportul şi depozitarea
gunoiului stradal vor fi preluate în totalitate de către Direcţia de Utilitate Publică din
cadrul Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
49.
HCL 49/27.04.2001 prin care se abrogă Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Sighetul Marmaţiei nr. 64/99 privind taxa specială aplicată asupra
consumului de apă potabilă la SC ,,ACATERM” SA.
50.
HCL 50/27.04.2001 privind promovarea schimbării unui teren
între Consiliu Local al municipiului Sighetul Marmaţiei şi Compania Naţională a Căilor
Ferate Române
51.
HCL 51/21.05.2001 privind aprobarea participării Primăriei
municipiului Sighetul Marmaţiei la licitaţia organizată pentru vânzarea în condiţiile
Legii nr. 64/1995 republicată, a patrimoniului fostei SC ,,SIGHETFOR” SA şi
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achiziţionarea prin această procedură a imobilului situat în municipiul Sighetul
Marmaţiei str. 22 Dec. nr.2 în suprafaţă de 745 mp. în natură construcţie şi teren aferent
în suprafaţă de 1332 mp., identificat în C.F. NR. 17299 cu nr. top. 599/33 şi 600/19.
52.
HCL 52/29.05.2001 privind aprobarea construirii de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
pe terenul proprietate a Statului Român, situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Unirii, nr. 15,
53.
HCL 53/29.05.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate
,,Construirea unui bloc de locuinţe cu 30 apartamente cu 1 şi 2 camere în municipiul
Sighetul Marmaţiei str. Unirii nr. 15”.
54.
HCL 54/29.05.2001 privind aprobarea construirii a două blocuri
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, pe terenul proprietate a Statului Român, situat în municipiul Sighetul
Marmaţiei str. Unirii nr. 17, 19;
55.
HCL 55/29.05.2001 privind aprobarea promovării studiului de
fezabilitate ,,Construirea a două blocuri de locuinţe cu 40 apartamente, fiecare cu 1 şi 2
camere, în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Unirii nr. 17, 19”, cu cheltuielile aferente.
56.
HCL 56/29.05.2001 prin care Consiliul Local lansează oferta
către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, propunând
preluarea în patrimoniul propriu a Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei
a pachetului de acţiuni – fără pasivul aferent menţionat în anexă – deţinut de către
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la S.C. CET
ZONĂ S.A. Sighetul Marmaţiei, societate înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr.
J24/530 din 29.08.2000.
57.
HCL 57/29.05.2001 privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2000 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
58.
HCL 58/29.05.2001 privind aprobarea bugetului local pe anul
2001.
-se prevede în bugetul local pe anul 2001 atât la venituri cât şi la cheltuieli
suma de 165.705.988 mii lei.
59.
HCL 59/29.05.2001 cu privire la repartizarea unei garsoniere din
blocul B9/38, situat în municipiul Sighetul Marmaţiei, Piaţa 1 Dec. 1918.
-în urma analizării cererilor depuse Serviciul Spaţiul Locativ şi Comisia
socială de analiză a cererilor la Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 a repartizat
garsoniera în cauză familiei Bobocea Vasile şi Simona.
60.
HCL 60/29.05.2001 cu privire la repartizarea unei garsoniere din
blocul B9/38, situat în municipiul Sighetul Marmaţiei, Piaţa 1 Dec. 1918
-în urma analizării cererilor depuse Serviciul Spaţiul Locativ şi Comisia
socială de analiză a cererilor la Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 a repartizat
garsoniera în cauză familiei Sas Sorin şi Simona.
61.
HCL 61/29.05.2001 privind aprobarea închirierii directe către
Biroul Notarului Public Bledea Steluţa a spaţiilor actual disponibile din municipiul
Sighetul Marmaţiei strada Piaţa Libertăţii nr. 4 în suprafaţă de 133,5 mp.
-investiţiile şi reparaţiile efectuate pentru amenajarea spaţiului menţionat cad
în sarcina Biroului Notarului Public Bledea Steluţa, fără a fi compensate cu chiria ce
urmează a fi achitată lunar în sumă de 40.000 lei mp./lună.
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62.
HCL 62/29.05.2001 privind aprobarea rezilierii parţiale a
contractului de închiriere nr. 7 din 11.04.2001, înregistrat sub nr. 11395/2001, încheiat
pe perioadă nedeterminată între Primăria Sighetul Marmaţiei în calitate de locator şi
S.C.C.A. Sigheteana în calitate de locatar referitor la imobilul situat în municipiul
Sighetul Marmaţiei str. Ioan Mihaly de Apşa nr.9 şi scoaterea acestuia la licitaţie
publică pentru închiriere.
63.
HCL 63/29.05.2001 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită
pentru o perioadă de 3 ani a imobilelor : Prefectura Maramureş str. Alexandru Ivasiuc
nr. 17, Consiliul Judeţean str. Alexandru Ivasiuc nr. 17, Arhivele Statului nr. Plevnei nr.
8, Centrul de execuţie bugetară, 3 grădiniţe str. Bogdan Vodă nr. A2, C2, Gheorghe
Şincai nr.9, Sediu calamităţi int. str. Piaţa Libertăţii nr. 24, Cantina de Ajutor Social str.
Andrei Mureşan nr. 4.
64.
HCL 64/29.05.2001 privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Sighetul Marmaţiei nr. 37/2001, art. 1 al acesteia având următorul
conţinut: ,,Se aprobă modificarea Organigramei Consiliului Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Anexa rămâne cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sighetul
Marmaţiei nr. 37/2001.
65.
HCL 65/29.05.2001 cu privire la aprobarea criteriilor de
departajare pentru repartizarea locuinţelor sociale .
-criteriile stabilite au fost: condiţii de locuit ale solicitanţilor, numărul
membrilor de familie şi a celor care gospodăresc împreună cu solicitantul, starea
sănătăţii solicitanţilor şi a membrilor din familie, vârsta solicitanţilor precum şi câteva
criterii speciale.
66.
HCL 66/29.05.2001 prin care se aprobă Normele Metodologice
privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din
Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Sighetul Marmaţiei.
67.
HCL 67/29.05.2001 privind aprobarea eşalonării la plată, pe o
perioadă de 3 luni a debitului S.C. Industrializarea Cărnii S.A. în sumă de 65.370.169
lei, reprezentând impozite neachitate, astfel: 28 mai 2001 – 25.000.000 lei, 25 iunie
2001- 20.000.000 lei, 30 iulie 2001 – 20.370.169 lei, iar majorările se vor achita la
termenul de plată pe sold.
68.
HCL 68/29.05.2001 privind eşalonarea la plată, pe o perioadă de
3 luni, a debitului S.C. Vestemy Com S.R.L. în sumă de 38.596.505 lei, reprezentând
impozite neachitate, astfel : 20mai 2001-10.000.000 lei, 20 iunie – 5.000.000 lei, 20
iulie – 23.596.505 lei.
69.
HCL 69/29.05.2001privind stocurile de combustibil existente în
custodia S.C. Acaterm S.A. şi S.C. Cet Zonă S.A., ce se vor folosi pentru furnizarea de
apă caldă menajeră populaţiei, sens în care cele două societăţi comerciale vor depune
deconturi justificative lunar.
70.
HCL 70/29.06.2001 privind aprobarea amplasamentului pentru
construirea unei săli de sport în municipiul Sighetu Marmaţiei, pe teren aflat în
proprietatea Statului Român.
71.
HCL 71/29.06.2001 prin care s-a constatat încetarea mandatului
de consilier local a d-lui viceprimar Mihai Zahoranszki.

6

72.
HCL 72/29.06.2001 privind aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu a Consiliului local al municipiului Sighetu
Marmaţiei.
73.
HCL 73/29.06.2001 prin care s-a aprobat repartizarea a două
garsoniere din bl. B9/38, P-ţa 1Decembrie 1918.
74.
HCL 74/29.06.2001 prin care s-a aprobat prelungirea termenului
prevăzut în Hotărârea nr. 32/2001 până la 30 iunie.
75.
HCL 75/29.06.2001 privind aprobarea majorării tarifelor la
transportul în comun de călători efectuat de S.C. Transport Mara Nord S.A.
76.
HCL 76/29.06.2001 privind aprobarea începând cu trim. III 2001
majorării plafonului de credit global de exploatare la S.C. Transport Mara Nord.
77.
HCL 77/29.06.2001 privind aprobarea casării unor mijlocae fixe
din dotarea Serviciului Salubritate.
78.
HCL 78/29.06.2001 privind aprobarea completării cu un număr
de 11 străzi a celor prevăzute la art.1 din Hotărârea nr. 17/1999 a Consiliului local.
79.
HCL 79/29.06.2001 privind aprobarea taxei pentru folosirea de
către persoanele fizice a terenurilor proprietate privată a Statului Român situate în
intravilanul localităţii.
80.
HCL 80/29.06.2001privind aprobarea participării Consiliului
local al municipiului Sighetu Marmaţiei în calitate de membru fondator la asociaţia ,,
Microregiunea de dezvoltare economico socială a Ţării Maramureşului”.
81.
HCL 81/2906.2001 privind aprobarea componenţei comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public.
82.
HCL 82/29.06.2001 privind aprobarea folosirii sumelor ce vor fi
virate Consiliului local de către S.C. Acaterm S.A.
83.
HCL 83/06.07.2001 privind aprobarea modificării art. 1 din
Hotărârea nr. 56/2001 a Consiliului local.
84.
HCL 84/06.07.2001 privind diminuarea bugetului local pe anul
2001 la venituri şi cheltuieli cu suma de 78.975 mii lei.
85.
HCL 85/27.07.2001 privind aprobarea reactualizării inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului.
86.
HCL 86/27.07.2001 privind aprobarea taxelor pentru oficierea
căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică.
87.
HCL 87/27.07.2001 privind aprobarea procesului verbal de
negociere nr. 18447/13.07.2001 încheiat de comisia de negociere directă a preţului de
vânzare pentru spaţiile şi terenurile care se vând actualilor deţinători.
88.
HCL 88/27.07.2001 privind aprobarea procesului verbal de
negociere nr. 18472/13.07.2001 încheiat de comisia de negociere directă a preţului de
vânzare pentru spaţiile şi terenurile care se vând actualilor deţinători.
89.
HCL 89/27.07.2001 privind aprobarea compensării sumei de
379.183.107 lei cu investiţia efectuată de către locatar asupra imobilului situat în
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Gh. Doja nr. 67.
90.
HCL 90/27.07.2001 privind aprobarea numărului maxim de
titulari pentru fiecare clasă în raport cu efectivul total al funcţionarilor publici din cadrul
aparatului propriu de specialitate a Consiliului local.
91.
HCL 91/27.07.2001 privind aprobarea traseelor pe care se
efectuează transportul urban de persoane în municipiul Sighetu Marmaţiei.
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92.
HCL 92/27.07.2001 privind aprobarea participării la licitaţia
organizată pentru vânzarea în condiţiile Legii nr. 64/1995 republicată a patrimoniului
fostei S.C. Maramureşeana S.A. şi achiziţionarea imobilului situat în str. Alexandru
Ivasiuc nr. 5.
93.
HCL 93/27.07.2001 privind aprobarea destinaţiei imobilului
situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. 22 Decembrie nr. 2.
94.
HCL 94/07.08.2001 privind aprobarea listei de departajare cu
privire la repartizarea unui număr de 18 locuinţe de necesitate şi un număr de 22
locuinţe sociale pe str. Alexandru Ivasiuc .
95.
HCL 95/07.08.2001 privind aprobarea vânzării imobilului,
domeniu privat, situat în Sighetu Marmaţiei str. Simion Bărnuţiu nr. 6-8.
96.
HCL 96/07.08.2001 privind aprobarea întabulării dreptului de
proprietate privată a imobilului înscris în CF 259 cu nr. top. 2235/a/1 al municipiului
Sighetu Marmaţiei.
97.
HCL 97/31.08.2001 privind validarea mandatului de consilier
local al d-lui Roman Ioan din partea U.D.M.R.
98.
HCL 98/31.08.2001 privind aprobarea radierii notării dreptului
de folosinţă a Ministerului Educaţiei Naţionale asupra imobilului cuprins în C.F. nr.
18079 nr. top. 100/1 şi 100/2;
99.
HCL 99/31.08.2001 privind revocarea art.2 din Decizia nr.
69/1989 dată de către Biroul permanent al Comitetului executiv al Consiliului popular al
municipiului Sighetu Marmaţiei prin care s-a atribuit dreptul de folosinţă numiţilor
Balasz Mihai, Balasz Ana, soţie şi Balasz Laszlo Cornel asupra terenului în suprafaţă de
200mp., cuprins în C.F. 9856 cu nr. top. 398/2 Sighetu Marmaţiei.
100.
HCL 100/31.08.2001 Privind aprobarea PUD – construirea de
SPAŢII DE PRODUCŢIE pentru prelucrarea lemnului pe terenul proprietatea cu privire
la aprobarea tabulară a S.C. „dionisie” S.R.L., în zona Dobăieş
101.
HCL 101/31.08.2001 cu privire la completarea PUD aprobat prin
hotărârea Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei nr. 69/2000 şi cu SPAŢII
DE PRODUCŢIE PENTRU PRELUCRAREA PIETREI
102.
HCL 102/31.08.2001 privind revocarea din Anexa la Hotărârea
nr. 85/2001 adoptată de către Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei,
cuprinzând inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sighetu
Marmaţiei, a poziţiei „MUZEUL SATULUI”, str. Dobăieş, Clădiri + Teren în suprafaţă
de 134279 mp., cuprins în C.F. 769 din Sighetu Marmaţiei, proprietar Statul Român
103.
HCL 103/31.08.2001privind modificarea poziţiilor 12 şi 17 din
Anexa A, respectiv a poziţiilor 12, 13, 14 şi 18 din anexa A1 cuprinse în Hotărârea nr.
94/2001, adoptată de către Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
104.
HCL 104/31.08.2001 privind aprobarea construirii a 40 boxe din
lemn pentru depozitare combustibil solid lângă blocul de locuinţe sociale cu 40
apartamente din str. Alexandru Ivasiuc
105.
HCL 105/31.08.2001 privind aprobarea modificării bugetare în
cadrul capitolului 60 „Asistenţă socială”, respectiv capitolul 58.02.00 subcapitolul
„Creşe”
106.
HCL 106/31.08.2001 privind aprobarea compensării valorii
chiriei cu investiţia respectiv valoarea materialelor: gresie si tâmplărie de aluminiu cu
geam termopan , care urmează sa fie executate de S.C,,FAVORIT WIELAND"S.R.L.,
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conform documentaţiei depuse , in imobilul situat in municipiul Sighetu Marmaţiei,
strada Piaţa Libertăţii nr.3, spaţiu folosit in baza Contractului de închiriere
nr.2/19.03.2001
107.
HCL 107/05.09.2001 privind rectificarea bugetului local la
capitolul venituri proprii pe anul 2001 cu suma de un miliard în plus faţă de prevederile
iniţiale
108.
HCL 108/05.09.2001 Privind aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2001
109.
HCL 109/05.09.2001 privind numirea comisiei de inventariere,
predare – primire a bunurilor aparţinând domeniului public aflate în proprietatea S.C.
ACATERM S.A. către Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei,
110.
HCL110/18.09.2001 privind aprobarea studiului de fezabilitate
„Construirea prin intermediul A.N.L a blocului de locuinţe B.2-3 cu 36 apartamente, din
care 16 cu 1 cameră, 16 cu 2 camere şi 4 cu 3 camere în municipiul Sighetu Marmaţiei
str. Piaţa 1 Dec.1918 nr.3”;
111.
HCL111/18.09.2001 privind aprobarea trecerii proiectului de
investiţie a blocului B2-3/24 de la regimul de finanţare prevăzut de Ordonanţa 19/1994
la finanţarea prin intermediul Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe modificată prin Ordonanţa de Urgenta nr. 66/2001;
112.
HCL112/18.09.2001 privind aprobarea construirii de locuinţe
pentru tinerii din municipiul Sighetul Marmaţiei prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe;
113.
HCL113/18.09.2001 privind aprobarea rectificării bugetului local
al municipiului Sighetul Marmaţiei, în sensul majorării lui cu suma de 130.000 mii lei
faţă de prevederile iniţiale
114.
HCL114/28.09.2001 privind reorganizarea unei comisii de
specialitate a Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei;
115.
HCL115/28.09.2001 privind aprobarea majorării tarifelor la
transportul în comun de călători efectuat de către S.C. Transport Mara Nord S.A;
116.
HCL116/28.09.2001 privind aprobarea scutirii de plată a
majorărilor de întârziere datorate bugetului local, de către S.C. Mecanica S.A Sighetul
Marmaţiei
117.
HCL117/09.10.2001 Privind angajarea unui credit de 4 miliarde
lei de la B.C.R., Filiala Sighetu Marmaţiei
118.
HCL118/09.10.2001 Privind aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2001
119.
HCL119/16.10.2001 privind aprobarea preluării sumei de
700.000 mii lei de la bugetul Serviciul Spaţiu Locativ la bugetul local al municipiului
Sighetu Marmaţiei;
120.
HCL120/26.10.2001 privind aprobarea proiectului de hotărâre
referitor la impozitul pe anul 2002
121.
HCL121/26.10.2001 privind aprobarea rezilierii contractului de
închiriere nr. 2 din 21.01.2000, încheiat pe durată nedeterminată între Primăria
municipiului Sighetul Marmaţiei şi S.C. Marmaţia S.A, cu privire la imobilul situat în
str. str. Iuliu Maniu nr.68 şi scoaterea acestuia la licitaţie
122.
HCL122/26.10.2001 cu privire la aprobarea efectuării unei vizite
în localitatea Mirandola, Republica Italia, în perioada 08.11.2001-13.11.2001;
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123.
HCL123/26.10.2001 privind aprobarea asocierii Consiliului
Local al municipiului Sighetul Marmaţiei cu Consiliul Judeţean Maramureş, consiliile
locale municipale şi orăşeneşti şi societăţile comerciale sau serviciile publice din
domeniul alimentării cu apă, canalizării şi salubrizării în vederea constituirii „Asociaţiei
pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Maramureş
124.
HCL124/26.11.2001 privind aprobarea scutirii de plată a
majorărilor de întârziere datorate bugetului local, de către S.C. Acaterm S.A Sighetul
Marmaţiei
125.
HCL125/26.11.2001 cu privire la aprobarea P.U.D. "Construire
staţie de distribuţie carburanţi O.M.V." şi revocarea Hotărârii nr. 89/1999 a Consiliului
Local al municipiului Sighetul Marmaţiei
126.
HCL126/30.11.2001 privind aprobarea scutirii de plată a
majorărilor de întârziere datorate bugetului local, de către S.C. Acaterm S.A Sighetul
Marmaţiei
127.
HCL127/30.11.2001 Privind stabilirea unor atribuţii în sarcina
Serviciului Spaţiu Locativ şi aprobarea constituirii „Comisiei pentru atestarea
persoanelor fizice ce vor îndeplini funcţia de administrator de imobil”.
128.
HCL128/30.11.2001 privind aprobarea angajării unui credit de 4
miliarde lei şi revocarea Hotărârii nr.117/2001 a Consiliului Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei.
129.
HCL129/30.11.2001 privind aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în municipiul Sighetul
Marmaţiei str. Ioan Mihaly de Apşa nr. 10, în vederea construirii unei microcantine şi a
unui magazin alimentar.
130.
HCL130/30.11.2001 Privind aprobarea „programului de
contorizare pentru abonaţii situaţi în blocurile de locuinţe şi în case individuale
racordate la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sighetul Marmaţiei”.
131.
HCL131/30.11.2001 privind aprobarea valorii de compensare a
chiriei cu contravaloarea investiţiilor executate de către locatar asupra imobilului situat
în municipiul Sighetul Marmaţiei str.Piaţa Libertăţii nr. 3
132.
HCL132/30.11.2001 privind împuternicirea unor funcţionari
publici din cadrul Serviciului şi Taxe Impozite să aplice masurile de executare silita
prevăzute de Ordonanţa nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
133.
HCL133/30.11.2001 privind înfiinţarea în subordinea Serviciului
Taxe şi Impozite a unui „Birou Contracte”
134.
HCL134/30.11.2001 privind aprobarea utilizării temporare a
sumei de 120.000.000 lei din fondul de rulment existent la Trezoreria municipiului
Sighetul Marmaţiei în vederea acoperirii golului de casă provenit din decalajul între
veniturile şi cheltuielile anului curent
135.
HCL135/30.11.2001 privind aprobarea noilor tarife practicate de
Serviciul Salubrizare la activităţile de colectare, transportare şi depozitare a gunoiului
menajer începând cu data de 01.01.2002 şi a cantităţilor minime de contractare a
serviciilor;
136.
HCL136/11.12.2001 Privind aprobarea retragerii Consiliului
Local al municipiului Sighetul Marmaţiei din asocierea în participaţiune cu S.C. Mol
România Petroleum Products S.R.L. şi revocarea Hotărârilor nr.13/1999 şi 26/1999.
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137.
HCL137/28.12.2001 privind aprobarea limitelor minime ale unor
venituri medii lunare ale populaţiei
138.
HCL138/28.12.2001 cu privire la aprobarea P.U.D. "Lotizare
locuinţe, funcţiuni complementare şi spaţii de microproducţie"
139.
HCL139/28.12.2001 cu privire la aprobarea P.U.D. "Construire
bază de producţie –prelucrare lemn- în municipiul Sighetu Marmaţiei"
140.
HCL140/28.12.2001 privind aprobarea modificării art.1 din
Hotărârea nr. 85/2000 a Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
141.
HCL141/28.12.2001 privind aprobarea demolării construcţiilor
executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului sau al municipiului Sighetu Marmaţiei
142.
HCL142/28.12.2001 privind aprobarea înfiinţării unei comisii
speciale de analiză şi verificare a activităţii şi a modului de utilizare a alocaţiilor
bugetare aprobate prin bugetul local al anului 2001 pentru F.C. Marmaţia Sighetul
Marmaţiei.
143.
HCL143/28.12.2001 privind aprobarea valorii de compensare a
chiriei cu contravaloarea investiţiilor executate de către locatar asupra imobilului situat
în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Bogdan Vodă nr. 7
144.
HCL144/28.12.2001 privind aprobarea modificării poziţiei 13
din Anexa A, respectiv a poziţiei 11 din anexa A1 cuprinse în Hotărârea nr. 94/2001,
adoptată de către Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
145.
HCL 145/28.12.2001 privind aprobarea diminuării bugetului
local pe anul 2001 şi efectuarea unei virări de credit;
146.
HCL 146/28.12.2001 privind aprobarea înfiinţării „Serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân”

Secretar,
Jr. Sorin Rednic
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