JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 03 decembrie 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.9766/03.12.2018 în baza Dispoziției nr. 874/03.12.2018, 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 9, și anume:
1. Barkoczi Tiberiu, viceprimar
2. Bechir Vasile
3. Cerneştean Octavian
4. Ciocotişan Gheorghe
5. Hitter Annamaria
6. Ilieş Liviu-Bujor
7. Pop Eftimie
8. Pop Liviu
9. Sarca Ştefan
Lipsesc consilierii: dl Bîrda Marcian-Ioan, dna Brezoczki Valeria-Mirela, dl Cerneştean Ioan, dl
Cherecheş Gheorghe, dna Filimon Sorina, dl Goga Vasile-Alin, dna Pop-Sinca Marcela-Monica şi dl
Sabo Simion-Dorin.
La această ședință participă: dl Primar Sebastian – Alin Bîrda, dna secretar – Chira Felicia
Maria, dnul Pop Vasile - consilier personal, dl Breban Bogdan şef Birou Strategii proiecte.
Domnul președinte de ședință ales pentru 3 luni, domnul consilier Ilieş Liviu – Bujor, şi-a încheiat
mandatul de preşedinte şi se face o nouă propunere pentru preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni, respectiv Decembrie 2018 – Februarie 2019. Domnul consilier Bechir o
nominalizează pe dna Hitter Annamaria. Se supune la vot şi este votată în unanimitate, cu 9 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 198.
Dna consilier Hitter Annamaria, aleasă președinte de ședință pe 3 luni, declară deschise
lucrările ședinței cu prezentarea ordinei de zi a şedinţei de îndată, care cuprinde 2 proiecte de
hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatoriilor tehnico
economici aferenți obiectivului de investiții “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia
Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana durabila”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
„Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie bazată pe planul de mobilitate urbană
durabilă”.
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, care se votează în unanimitate, cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 1 privind
aprobarea documentației tehnice și a indicatoriilor tehnico economici aferenți obiectivului de
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investiții “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana
durabila”, cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Domnul Breban Bogdan prezintă proiectele de hotărâre şi motivul urgenţei fiind cel de a
semna contractul privind proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe
planul de mobilitate urbana durabila”. Domnul primar explică finanţarea proiectului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 9
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 199.
Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie
bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă”,cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 9
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 200.
Nu sunt alte discuții, în consecință, dna președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
de îndată din data de 03 decembrie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hitter Annamaria

Intocmit și redactat,
Forizs Ramona Cristina Elena
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SECRETAR,
Felicia-Maria Chira

