JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 02 aprilie 2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local, care a fost convocată în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul (4) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completarile ulterioare, prin Convocator nr.3740/02.05.2018 în baza Dispoziției
nr. 447/02.05.2018, emisă de Primarul orașului Baia Sprie. Sedința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local
de la sediul din Piața Libertății, nr. 4, începând cu orele 15,00.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenți 12, și anume:
1. Barkoczi Tiberiu, viceprimar
2. Bechir Vasile
3. Cerneştean Ioan
4. Cerneştean Octavian
5. Cherecheş Gheorghe
6. Ciocotişan Gheorghe
7. Filimon Sorina
8. Hitter Annamaria
9. Ilieș Liviu-Bujor
10. Pop Eftimie
11. Sabo Simion-Dorin
12. Sarca Stefan
Lipsesc domnii consilieri: Bîrda Marcian, Brezoczki Valeria-Mirela, Goga Vasile-Alin, Pop Liviu, PopSinca Marcela-Monica.
La această ședință participă: dl Primar Sebastian – Alin Bîrda, dna Chira Felicia-Maria, Secretarul
oraşului Baia Sprie, dl Szakacs Levente – şef Birou cadastru, patrimoniu, lucrări publice.
Preşedinte pentru această şedinţă este domnul viceprimar BarkocziTiberiu.
Domnul preşedintele de şedinţă, viceprimar BarkocziTiberiu, prezintă ordinea de zi a şedinţei de
îndată:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Baia Sprie şi Comuna
Dumbrăviţa în vederea realizării proiectului „Drum de legătură Baia Sprie – Baia Mare”
După anunţarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea de zi prezentată, care se votează în
unanimitate, cu 12 voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 1 Proiect de hotărâre
privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Baia Sprie şi Comuna Dumbrăviţa în vederea realizării
proiectului „Drum de legătură Baia Sprie – Baia Mare”, cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 12 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 84.
Nu sunt alte discuții, în consecință, dl președinte de ședință declară închise lucrările ședinței de îndată
din data de 02 mai 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Barkoczi Tiberiu
Intocmit și redactat,
Chira Silvia
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SECRETAR,
Felicia-Maria Chira

