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În incinta Centrului de Afaceri Milennium III, s-a
desfăşurat întâlnirea Grupului local de sprijin URBACT
aferent proiectului USE ACT.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului pentru
reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, având un
număr de 10 parteneri din 8 state europene, partener din
România fiind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Zona Metropolitană Baia Mare”.

Întâlnirea a reunit membrii de bază ai grupului de
sprijin, discuţiile axându-se pe tema Planului local de
Acţiune ce urmează a fi elaborat în cadrul proiectului.

Participanţi la întâlnire:

� Dl. Paul PECE – Administrator delegat Zona Metropolitană Baia Mare şi manager proiect USE
Act;

� Dl. Marius ECEA – Coordonator al grupului local de sprijin USE Act;

� Dl. Radu Graur – Responsabil financiar USE Act;

� Dl. Ioan Giurgi – Consilier juridic A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare

� Dl. Felician Ciceu – Primar al comunei Dumbrăviţa;

� Dl. Radu Bolchis – Director executiv al Direcţiei programe, proiecte, strategii din cadrul primăriei
Baia Mare;

� Dl. Edmund Futo – Arhitect şef al municipiului Baia Mare;

� Dl. Dan Carpov – Inspector - Direcţia programe, proiecte, strategii din cadrul primăriei Baia Mare;

� Dna. Feher Anicuţa – Inspector urbanism – primăria comunei Groşi;

� Dl. Bogdan Petruş – Inspector – primăria comunei Recea;



Agenda de lucru a evenimentului

1. Prezentarea stadiului de implementare al
proiectului.

2. Discuţii privind posibilitatea dezvoltării unui
parc industrial.

3. Diverse.

Dl. Paul Pece a prezentat obiectivele proiectului şi activităţile implementate în perioada 01 februarie – 31
august a.c.

Obiectivele proiectului

• fructificarea oportunităţilor privind dezvoltarea urbană / metropolitană,,,, utilizând mai eficient
terenurile din raza administrativă a localităţilor;

• reintroducerea în circuitul urban, a terenurilor aparţinând siturilor industriale degradate;

• implementarea la nivelul administraţiei locale a metodelor şi proceselor inovative de planificare
urbană;

• facilitarea schimbului de experienţă între partenerii reţelei tematice USEAct;

Scopul proiectului USEAct este valorificarea oportunităţilor de dezvoltare în zonele urbane deja construite,
printr-o utilizarea mai eficienta a terenurilor existente în intravilan, fără a mai genera extinderea oraşului.

Activităţi implementate în perioada 01 februarie – 31 august 2013

� Analiza rolului Asociaţiei ZM Baia Mare în atingerea indicatorilor de proiect (scop,
obiective specifice, activităţi preconizate, rezultate aşteptate, impact local);

� Pregătirea documentelor contractuale şi transmiterea acestora către Liderul de Proiect
(Convenţia de parteneriat, pista de audit, buget partener);

� Studierea Manualului de implementare URBACT şi a ghidului Urbact privind Reţelele
Tematice;



� Studierea legislaţiei naţionale şi europene corelată cu activităţile proiectului Use Act
(ordinul de cheltuieli eligibile, legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia contabilă
aplicabilă, legislaţia în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriaului – legea 350/ 2001
şi legea 351/ 2001);

� Studierea unor proiecte europene derulate, complementare cu proiectul USE Act –
proiectele URBACT: LUMASEC - Land Use Management for Sustainable European
Cities, BHC – Building Healthy Communities şi proiectul SEE: SEPA – Sustainable and
Equipped Productive Areas;

� Planificarea activităţilor şi realizarea documentelor de management a proiectului: grafic
general Gantt, grafice pe activităţi, tabele suport, etc

� Prezentarea unor materiale de informare USE Act către Consiliul Director şi de
Administraţie al A.D.I. ZM Baia Mare, Adunarea Generală a Asociaţiei şi către
stakeholderi:

- Şedinţa Consiliului Director şi Administraţie al Asociaţiei Zona Metropolitană Baia Mare
(6 martie 2013, sala Europa, Primăria Mun. Baia Mare)

- Şedinţa Adunării generale a Asociaţiei (17 aprilie 2013, sala Europa, Primăria Mun. Baia
Mare)

- Şedinţa Consiliului Director şi Administraţie al Asociaţiei (12 septembrie 2013, Centrul
de Afaceri Millennium III din Baia Mare)

� Analiza instrumentelor de planificare: Analiza documentelor A.D.I. Zona Metropolitană
BM – Strategia de dezvoltare metropolitană 2010 – 2020; Conceptul de dezvoltare ZMBM;
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – ZMBM; Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;

� Participarea, în perioada 27 – 28 mai 2013, la Conferinţa de lansare a proiectului USE
Act_Viladecans (Spania) şi la primul seminar tematic desfăşurat în cadrul proiectului.
Tema pricipală a discuţiilor: Instrumentele de planificare urbană/ teritorială utilizate în
scopul facilitării Managementului dezvoltării urbane / Regenerării zonelor urbane;

���� Participarea, în perioada 21 – 22 mai 2013, la Schema Naţională de Instruire URBACT -
seminarul privind instruirea coordonatorilor şi membrilor GLSU pentru partenerii din
România;

� Participarea, in perioada 28 - 31 august 2013, la Universitatea de Vara URBACT,
organizată de către Secretariatul Tehnic Comun al Programului în oraşul Dublin.



ActivitActivitActivitActivităţăţăţăţiiii cececece sesesese vorvorvorvor desfdesfdesfdesfăşăşăşăşuraurauraura îîîînnnn perioadaperioadaperioadaperioada dededede implementareimplementareimplementareimplementare aaaa proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului (2013(2013(2013(2013 –––– 2015):2015):2015):2015):

� Organizarea a cel puţin 14 întâlniri ale Grupului local de Sprijin.
� Participarea Asociaţiei în cadrul reţelei tematice USE Act (7 seminarii/ întâlniri de lucru cu

partenerii europeni).
� Colaborarea cu Autoritatea Naţională – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

şi cu experţii programului european URBACT II.
� Elaborarea unui Plan local de Acţiune cu recomandări referitoare la modalitatea de utilizare a

terenurilor la nivelul întregii zone metropolitane.

Rezultatul principal preconizat a fi obţinut la finalul proiectului:

- politica sectorială în domeniul utilizării terenurilor din zona metropolitană (sub forma unui Plan local de
Acţiune) , luând în considerare eventualele modele de bună practică identificate la partenerii europeni.

DiscuDiscuDiscuDiscuţţţţiiiiiiii privindprivindprivindprivind posibilitateaposibilitateaposibilitateaposibilitatea dezvoltdezvoltdezvoltdezvoltăăăăriiriiriirii unuiunuiunuiunui parcparcparcparc industrialindustrialindustrialindustrial.

S-au purtat discuţii pe baza legislaţiei în vigoare privind crearea parcurilor industriale şi a planurilor de
urbanism existente la nivelul municipiului. Arealul identificat în vederea elaborării unui Plan local de
Acţiune este reprezentat de suprafaţa intravilană din sudul municipiului.

� Legea care reglementează parcurile industriale este Legea nr. 186 din 25 iunie 2013 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, care a abrogat O.G. nr. 65/2001 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

� Pot să iniţieze constituirea parcurilor industriale autorităţile administraţiei publice locale,
persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat,
având calitatea de fondatori, prin constituirea şi înmatricularea unei societăţi comerciale
(constituită potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor) - administratorul parcului
- care solicită MDRAP eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei
proceduri specifice, prevăzută de Legea 186/2013.

Pentru acordarea titlului de parc industrial, trebuie respectate următoarele condiţii:

I)I)I)I) CondiCondiCondiCondiţţţţiiiiiiii dededede fond:fond:fond:fond:

a) administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică
română şi/sau străină;

b) administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia;

c) administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată, constatată printr-un
titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, faţă de bugetul consolidat al statului;

d) terenul din perimetrul parcului industrial să fie eligibil, conform prevederilor legale.



În urma analizei situaţiei existente în zona de sud a municipiului şi a planurilor de urbanism care
reglementează respectiva zonă, s-a ajuns la unele concluziiconcluziiconcluziiconcluzii:

� Terenurile respective sunt în zona administrativ-teritoriala a municipiului, dar sunt în
proprietatea comunelor Dumbrăviţa, Groşi, Recea sau a unor operatori economici din
arealul respectiv.

� Se impune realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea obţinerii titlului de parc
industrial.

� Societatea administrator ce va gestiona parcul industrial va avea drept fondatori, în
principal, proprietarii terenurilor incluse în parcul industrial nou creat.

În vederea continuării demersurilor pentru elaborarea unui Plan local de Acţiune USE Act pentru zona de
sud a mun. Baia Mare se impune realizarea unei analize aprofundate a situaţiei şi a regimului juridic al
terenurilor din zona identificată.

Astfel, Municipiul Baia Mare şi localităţile limitrofe (comuna Dumbrăviţa, comuna Groşi, comuna Recea)
vor furniza informaţii detaliate referitoare la zona respectivă, următoarea întâlnire urmând a avea loc pe
parcursul lunii octombrie 2013.


