JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 07 martie 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.1941/06.03.2018 în baza Dispoziției nr. 296/06.03.2018, 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 12,00.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenți 12, și anume:
1. Barkoczi Tiberiu, viceprimar
2. Bechir Vasile
3. Bîrda Marcian
4. Cerneştean Octavian
5. Cherecheş Gheorghe
6. Ciocotişan Gheorghe
7. Hitter Annamaria
8. Ilieș Liviu-Bujor
9. Pop Liviu
10. Pop-Sinca Marcela-Monica
11. Sabo Simion-Dorin (intră în sală la 12:15)
12. Sarca Ştefan
Lipsesc consilierii: Pop Eftimie, Brezoczki Valeria-Mirela, Filimon Sorina, Cerneştean Ioan,
Goga Vasile-Alin
La această ședință participă: dl Primar Sebastian – Alin Bîrda, dna Chira Felicia-Maria,
Secretarul oraşului Baia Sprie, dnul Pop Vasile - consilier personal, dl Breban Bogdan din cadrul
Biroului Strategii si proiecte, dl Szakacs Levente – şef Birou Urbanism şi amenajarea teritoriului, dl
Petruş Gheorghe - arhitectz şef şi dl Florin Avram - reprezentant GAL Mara Natur.
Dl consilier Bîrda Marcian Ioan mulțumește pentru mandatul de 3 luni pe care l-a avut ca
președinte de ședință, mulțumește pentru colaborare, multumește dnului primar pentru sprijinul
acordat, mulțumește aparatului de specialitate al primarului și propune să se aleagă un președinte
de ședință pentru o durată de 3 luni.
Dl consilier Bîrda Marcian Ioan îl propune ca președinte de ședință pe dnul viceprimar
Barkoczi Tiberiu.
Se supune la vot propunerea făcută, care se votează în unanimitate, cu 11 voturi ”pentru”,
fiind adoptată HOTĂRÂREA NR.32.
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Președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței cu prezentarea ordinei de zi a
şedinţei de îndată, care cuprinde 4 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind declararea unor lucrări de utilitate publică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii locale de parcări a Oraşului Baia Sprie
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentarii constructiei Policlinica, inscrisa
in CF 55669 Baia Sprie, situata in Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 29
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 14917
mp, intravilan, nr. topo. 732/3, fara CF , situat în Oraş Baia Sprie, în vederea atestării la
domeniul privat al Oraşului Baia Sprie
După anunţarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea de zi prezentată, care se votează în
unanimitate, cu 12 voturi „pentru”.
Domnul consilier Cerneştean O.: „Domnule preşedinte, cu permisiunea dvs vreau să fac o
precizare, stimaţi domni, stimate domn primar, vă rog pe viitor, şedinţele nu le mai puneţi la astfel de
ore. Sunt oamenii care nu pot veni. Dacă apar probleme, cu excepţii, Doamne fereşte, cutremur sau
ştiu eu ce, dar dacă nu e cazul de astfel de cazuri, şedinţele se pot convoca şi la o oră mai târzie, după
masa, când lumea vine de la serviciu şi pot ajunge la şedinţă. De exemplu, ieri, dacă nu mă sunau cei
2 colegi ai mei că nu pot veni, nu veneam la şedinţă astăzi, că am avut o groază de probleme. În al
doilea rând, şedinţele de îndată potrivit Legii 215 şi a Regulamentul Consiliului Local, se înscriu pe
ordinea de zi şi se dezbat problemele care nu suportă amânare, nu suportă amânare până la
următoarea şedinţă. Suntem sunaţi pentru 1 punct sau 2 şi apar 4. Nu că nu vrem să le dezbatem, dar
nu e corect. Şi am mai spus de nu ştiu câte ori, dar eu pe viitor, am să stau la dezbaterea pentru
punctul sau punctele pentru care am fost convocat, iar pentru celelalte mă retrag şi ne întâlnim la
următoarele şedinţă. Vă mulţumesc.”
Dl primar: „ Sunt total de acord cu domnul Cerneştean. Deşi ieri am aflat pe la 11, am dorit să
anunţăm şedinţa şi să o punem următoarea zi să nu fie chiar în aceeaşi zi, dar paote că era mai bine
dacă puneam şedinţa ieri, la ora 6 sau 5 după masă. Dacă sunteţi de acord, pe viitor putem proceda
aşa.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Sau 3 sau 4. Mă iertaţi că intervin. De vorbit cu toţi colegii, la e
oră e mai bună de pus şedinţa., că suntem toţi aici să ne înţelegem. Dacă e o singură persoană care
nu poate veni, atunci nu toţi trebuie să ne reprogramăm. Să stabilim de acum înainte de la ce oră e
bine pentru toată lumea să vină la şedinţă.”
Dl primar: „Dacă mai apar astfel de şedinţe, o să vă contactăm în aceeaşi zi şi să ne vedem
după masă. „
Dl preşedinte de şedinţă: „E mai greu cu materialul.”
Dl Breban Bogdan: „O secundă aş dori să intervin, să specific de ce a fost nevoie de şedinţa de
îndată de astăzi, dacă nu aprobăm astăzi proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu ne încadrăm cu zilele
necesare în depunerea proiectului pentru avizul de mediu. Mediul au stabilit zilele de lucru şi în 20
Martie este ultima zi în care se poate depune proiectul pentru linia de finanţare. Dacă nu îl ducem
până azi la 3 această hotărâre la mediu, vom pierde linia de finanţare pentru proiect.”
Dl consilier Cerneştean O. : „Dacă nu făceam azi şedinţa?”
Dl Breban Bogdan: „Dacă nu reuşesc să ajung până la ora 15, vom pierde tot.”
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Dna secretar: „Bogdan pleacă cu ele de îndată ce o finalizăm.”
Dl primar: „Legat de cealaltă problemă ridicată privind care sunt sau nu urgente, primele 3
puncte de pe ordinea de zi sunt urgente, al patrulea nu e aşa urgent, însă dorim să ajutăm acest
investitor care vrea să facă un bine în zona Iazului de decantare, suntem în faza premergătoare, la
parcelarea terenului. Nu e o chestiune foarte urgentă, dar am pus-o dacă tot ne-am întâlnit azi.”
Dl consilier Cerneştean O. : „La punctul 3 era chiar aşa urgentă? Noi am mai fost aşa pe o
dată de 18 şi nu a mai venit doamna Maria încoace. Că trebuie să depună a doua zi, şi nu a mai
venit.”
Dl primar: „Aici nu e vorba de Medspria, aici e vorba de apartamentare.”
Dl consilier Cerneştean O.: „E chestia că e o şedinţă de îndată şi nu e un punct pentru o astfel
de şedinţă.”
Dl primar: „Documentaţia care vine depusă la OCPI, vom ajunge în întârziere, pentru un
termen să iasă hârtiile. Dacă o depunem acum, câştigăm 2 săptămâni. E vorba de apartamentare.
Trebuie să schimbăm un pic când va fi de depus proiectul, să fim cu toate gata. Apartamentarea a
depins cumva şi de aparatul Primăriei. Noi trebuia să facem apartamentarea în momentul în care am
început să gestionăm clădirea.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 1 Proiect de
hotărâre privind declararea unor lucrări de utilitate publică, cu prezentarea materialelor din dosarul
de şedinţă şi avizul favorabil a comisiei Urbanism.
Dl Breban Bogdan: “Cele 2 proiecte pe care le-am gândit la începutul anului trecut, au fost
legate de Reabilitarea zonei centrale a oraşului şi Cinematograful. Am început demersurile de
legalizare a acestor proiecte şi de depunere a lor, în schimb ne-am lovit acum de un document pe
care trebuie să îl emită APM Maramureş, în care trebuie să ne dea acceptul să intervenim în zona
respectivă. Discutăm, în linii mari, între strada Libertăţii, clădirea verde, limita cu Boczor Wolf, limita
cu Nicolae Iorga, str. Săsar, 23 August, Speranţei. În PUG 2011 această zonă a declarată Parc local.
Legea 24/2007, legea care guvernează parcurile locale, care spune clar, în parcurile locale nu ai voie
să intervi deloc, decât în limita a 10% din suprafaţa lor. Cei de la mediu au văzut PUG-ul nostru, au
suprapus coordonatele stereo ale celor două proiecte şi au spus pas. Împreună cu ei am găsit o
modalitate legală, în care să putem, să nu ne împiedice ei să depunem proiectul şi să nu avem mai
târziu piedici, încât aceste două proiecte să fie declarate de interes public local. Dacă sunt declarate
de interes public local, acea lege 24/2007 face excepţie şi orice lucrare pe care ai terminat-o de
utilitate publică, primeşti acreditare de la mediu fără să fie supusă regulilor de 10% suprafaţă
construită. Nu se modifică suprafaţa spaţiilor verzi, ba din contră, o mărim. Ce e acuma în zona
spaţiilor verzi Piaţa Libertăţii, 23 August şi Săsar, zona e mai mică, ajungem la 500 mp de spaţii verzi
în plus. Se va închide Piaţa Libertăţii , de la DN 18 până la Biserica Reformată, şi se va face zone
pietonală. Se vor crea câteva culoare de circulaţie între DN18 şi Piaţa Libertăţii prin spatele Bisericii
Romano-Catolice. Şi zona din faţa Bisericii să fie om zonă deschisă public, zonă turistică. În mijlocul
parcului se va amplasa şi o fântână arteziană. Se va reabilita fântâna Stohl să fie cât de cât într-o arie
istorică. Se va crea un culoar de circulaţie între cofetărie şi până la Zardă, adică lumea va putea
circula liberă pe un aliniament destul de lung, promenadă, bicilete. Dar în aceelaşi proiect este inclus
şi cinematograful. Practic se creează un spaţiu propice de dezvoltare a comunităţii locale Baia Sprie.
Cele 2 proiecte sunt strâns legate între ele. Rămâne acum să dezbateţi dvs proiectul să fie aşa cum vă
doriţi. Pot să vă spun acum şi despre punctul 2 care este politica de parcare întru centru istoric.
Politica de parcare este un document care pe mine mă face să râd, dar este necesar la depunerea
proiectului în 20 martie. Este o discuţie liberă scrisă despre cum vom dori să facem parcările şi de ce,
3

acest document nu modifică regulamentul deja existent a parcărilor. Dar acesta e un proiect scris de
ce vom face cu banii legat din parcări, practic noi vom investi în alte parcări. Este o poveste care
trebuie să fie în spatele la cererea de finanţare. Un singur argument, este necesar să adoptăm aceste
2 hotărâri astăzi, din cauză că în 20 martie primul proiect de aproape 5 milioane de eruo va fi închis la
ora 12, până atunci trebuie încarcate toate documentele.
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. 33.
Dl consilier Sabo: “Ce înseamnă modernizarea transportului public în comun?”
Dl Breban Bogdan: “Această linie de finaţare a planului de mobilitate îţi dă voie să faci 2
lucruri: Unu să reduci dioxidul de carbon prin schimbarea autovehiculelor rulante, dar cele care sunt
de domeniul public. Şi doi să interzici circulaţia în anumite zone. Am interzis circulaţia şi transportul
public în comun. Deocamdată ne ajung banii pentru 7 autobuse, nonpoluante, hibride Euro 6.”
Dl consilier Sabo: “Ce veţi face cu ele?”
Dl Breban Bogdan: “Le vom da în custodie lui SC URBIS SA. Noi vom stabili condiţiile de dare
în folosinţă. Aceste autobuse vor circula exclusive pe lini 8, Baia Sprie – Baia Mare. Noi vom stabili şi
condiţiile prin care se vor încredinţa operatorului, garanţia lor şi intervenţia ce se va face asupra lor,
la necsitate. Dacă vom câştiga acest proiect, vom avea autobuse noi, cu podea coborâtă pentru
handicap, cu uşi duble la fiecare intrare, nonpoluante, tehnologie electric. Dvs, Consiliul Local, veţi
aproba şi custodia şi comodatul, şi condiţiile de utilizare a lor.”
Dl consilier Cerneştean Octavian: “Nu, acesta e un proiect deja discutat.”
Dl Breban Bogdan: “Am explicat ce înseamnă transportîn comun la cererea domnului
consilier Sabo.”
Dl consilier Sabo: “am vrut să văd cum gândiţi. Pentru că vreţi să obţineţi bani, vreţi să
cumpăraţi autobuse, vreţi să intraţi în asociere cu Urbisul.”
Dl Breban Bogdan: “Nu intrăm în asociere cu Urbisul. Există acea linie de finaţare care îţi dă
voie să dai autobusele în folosinţă unor operatori regionali. Poate să fie oricine care deserveşte linia
8, nu neapărat Urbis.”
Dl consilier Cerneştean: “Eu mai am o întrebare. Cumpărăm autobuse şi le dăm la alţii în
folosinţă? (afirmativ) Trebuie stabilite clar condiţiile.”
Se trece la proiectul de hotarare nr.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii locale de
parcări a Oraşului Baia Sprie, 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. 34.
Se trece la proiectul de hotarare nr.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării
construcţiei Policlinică, înscrisă in CF 55669 Baia Sprie, situata in Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 29,
cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Dl consilier Bechir: „ Am dat aviz favorabil pentru că este necesară şi este şi în favoarea
autorităţii locale această apartamentare, care trebuia făcută mai demult. Dar cu greu l-a dat şi ţin să
vă anunţ că începând din acest moment, nu o să mai dau votul pentru nici o facilitate şi nici o
colaborare ce are legătură cu Medspria. Încă o dată nu au arătat respect faţă de noi. Pe lângă faptul
că nu ne-au dat pachetul majoritar de acţiuni, nu au compensat datoria prin acţiunilor pe care ni leau dat. Am cerut încă o dată la Serviciul Venituri situaţia redevenţei, care la capitolul plăţi este în
continuare la fel. Această societate ne sfidează pur şi simplu, refuzând să plătească 1 leu la bugetul
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local. Mi se pare o rea-credinţă din partea acestei societăţi private sau din partea conducătorului
societăţii, nu ştiu exact, dar eu din acest moment nu mai dau un vot.”
Dl primar: „Nu are legătură cu Medspria apartamentarea. Era treaba noastră, a Primăriei.”
Dl consilier Sabo: „Adevărul e că nu şti cine lucrează acolo. „
Dl consilier Bechir: „Am încercat să înţeleg această societate, să îmi schimb părerea , dar mi
se pare o struţo-cămilă această societate, care beneficiază doar de facilităţile autorităţilor locale,
neaducând nimic în schimb. Nici măcar cu acel lucru că e spitalul oraşului, nu e spitalul oraşului,
cetăţenii nu beneficiază de nici o facilitate. Totul este pe bani ca la orice spital privat. Ne-o tot aduc în
cârcă şi ne spun că e spitalul oraşului. Dar nu este a oraşului, este privat şi nu plătesc nimic la bugetul
local.”
Dl consilier Sabo: „Eu întotdeauna am spus că nu pot să fiu de acord cu un astfel de
comportamnet al acestei societăţi. Unii au fost supăraţi pe mine de la început, domnule nu vrei să
avem spital orăşenesc. Spitalul nu o să fie şi nu o să funcţioneze pentru cetăţenii oraşului după
comportamentul acestei societăţi. Eu de la început am spus că orice posibilitate financiară de a-i
sprijini, de a-i ajuta, în numele faptului că vom sprijini şi ajuta ca cetăţenii să aibă facilităţi medicale
din partea lor. Această societate care şi-a asumat răspunderea că va face un spital de performanţă în
oraşul Baia Sprie, nici nu ştiu contractul de concesionare cum a fost făcut, având în vedere că nu s-a
respectat, trebuie văzut acel contract de concesionare şi anult. Dacă dorim cu toţii, şi eu sunt convins
că suntem capabili, împreună toţi, să facem un spital sau policlinică mai mică susţinută de Consiliul
Local. Cu o parte conbtribuţie cetăţenească, modestă, şi o parte din banii Consiliului Local. Mai sunt
nişte spitale în România care există şi funcţioneză din banii şi gestionate de Consiliul Local. Acele sunt
spitale ale cetăţenilor. Alţii susţin echipe de fotbal, eu zic să susţinem un spital în Baia Sprie. Vă fac o
propunere, gândiţi-văm, hai să vedem cum să preluăm spitalul înapoi.”
Dl primar: „În aceaşi ordine de idei, să ştiţi că şi eu am sentimente amestecate ca şi dvs., şi
întradevăr, ca şi societate S.A, noi avem 5%, restul e o subscripţie publică. E singura societate de
acest gen din Ro,ânia cu activitate medicală, dar în acelaşi timp am avut avantaje că există în oraş. Pe
de altă parte, legat de datorii, nu avem ce discuta, datoriile trebuie achitate. Acum sunt discuţii, cum
au fost investiţiile făcute, în ce spaţii, cine le-a făcut, discuţiile acestea nu trebuia să aibă loc dacă
erau făcute toate cum trebuie. Contractul de concesionare, este un contract simplu, clasic, pentru 2
clădiri.Nu sunt precizate termene şi nimic.”
Dl consilier Sabo: „Păi trebuie verificate lucrările, investiţiile, procesele verbale, dacă s-au
recepţionat ceva, aşa mai departe. Dacă aveţi intenţii bune şi doriţi să faceţi ceva pentru oraş pe
parte medicală, implicaţi-vă, veniţi cu o soluţie şi noi vă vom susţine dacă e bună.”
Dl primar: „Una din soluţii ar fi ceea propusă de dvs, presupune o modificare în AGA, să
preluăm mai mult de 10% din acţiuni, astfel ca noi să intrăm acţionari majoritari. Propunerea asta, să
zicem că se aprobă şi trebuie să luăm 51%, din 900.000 lei capital în momentul acesta, noi avem
36.000 lei, ar mai trebui 100.000 eur ca să intrăm şi să avem 51%.”
Dl consilier Sabo: „Mai dacă investim atâţia bani pentru acţiuni, ne mai trebuie să investim şi
în activitate, şi la ce? Investim într-o societate care e mort născut. Haideţi să facem noi dacă vreţi să
facem ceva nu să investim noi acolo în societate.”
Dl consilier Sarca: „Dacă luăm 51%, cetăţeanul va avea gratuităţi?”
Dl consilier Sabo: „Nu e sigur, dar probabil jumătate. Nu se merită să dăm bani şi să vină acea
doamnă, care să spulberă tot. Nu finaţăm incompetenţa.”
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Dl consilier Cerneştean Octavian: „Domnule preşedinte, domnule primar, domnilor consilieri,
se pare că sunt cel mai în vârstă de aici, sunt convins că pe toată perioada mandatului meu m-am
străduit, deşi mulţi s-au supărat pe mine, să apăr proprietatea oraşului. Cuvintele mele doresc să fie
inserate în stenograma de şedinţă, pentru că o să vă spun câteva lucruri care pe mulţi poate o să vă
surpindă. Când s-a dat acest spital, a fost cea mai mare jegmăneală a oraşului Baia Sprie. S-a făcut un
contract de concesiune pe o anumită perioadă, dar acel contract de concesiune, parcă i-a dat o
perioadă de graţie dacă bine reţin, de vreo 5 ani. S-a mai revenit cu o altă hotărâre, cu un alt proiect
de hotărâre, pentru că majoritatea au aporbat şi treaba lor, pentru aia vreau să fie amprenta mea în
stenograma de şedinţă şi o să vă rog dna Silvia, şi pe colega noastră din Consiliul, pe care o felicit că e
foarte operativă, să-mi extragă o copie după procesul verbal. S-a revenit cu încă o şedinţă de Consiliu
prin care s-a spus că se scuteşte de la plata redevenţei, dar nu s-a spus pe ce termen, până când?
Domnilor, pentru că acolo s-a adunat o clică de şmecheri, care ştiu să sugativeze. Aceştia au profitat
şi de alte lucruri în oraşul Baia Sprie. Au cumpărat drepturi litigioase, şi-au luat mai multe hectare de
teren din patrimoniul oraşului Baia Sprie. Conducerea de atunci a oraşului, vă rog să vă uitaţi în acte,
comunică către Tribunalul Maramureş că nu are de unde să restituie alte terenuri, şi se dă taman la
Mogoşa. Unde e cea mai mare zonă a oraşului Baia Sprie. După toată povestea aceasta, ce s-a
întâmplat?! Deci nu avem teren, i-a uitaţi-vă de la acea hotărâre de Consiliu, dacă ar fi vorba, eu bat
din gură şi sunt ascuţit la limbă, dar dacă nu aş fi ascuţit nu aş mai veni la şedinţă. Dar îmi spun toate
păsurile şi tot ceea ce cred şi gândesc eu. S-au vândut o groază de terenuri de atunci. Dacă era cineva
şi dacă şi eu, că şi eu am fost laş şi sunt laş, să fii pus pe hârtie aceste lucruri şi să le trimit mai
departe şi apoi să fii văzut dvs anchetă cu terenurile acestea. Să vedem cum s-a luat acolo, cum s-a
dat colo, cum s-a împrejmuit, din patrimoniul cel mai de valoare a oraşului Baia Sprie. Revenim la
spital, aşa se întâmplă şi cu spitalul oraşului. S-au făcut unele reparaţii acolo, s-au sprijinit din toate
părţile, că dorinţa noastră a tuturor, a fost să facem bine pentru cetăţenii oraşului. Dar nu ne dăm
seama că pe spinarea cetăţeanului oraşului, că pe bugetul local al oraşului, patrimoniul oraşului, unii,
o clică de oameni stau acolo bine mersi, au loc călduţ, scăunel călduţ şi bauţii plăcuţi şi pe banii
noştri. Eu nu am înţeles acuma cu această compartimentare, doreşte cineva să întăbuleze fiecare
spaţiu pe care îl deţine, domnule Petruş?”
Dl Petruş: „Se va întăbula construcţia cu apartamentarea îm forma aceasta.”
Dl consilier Cerneştean O: „Construcţia pe cine apare întăbulată?”
Dl Petruş: „Pe oraşul Baia Sprie.”
Dl consilier Sabo: „Şi apoi dacă se vor vinde, delimitarea spaţiilor să fie făcută deja sau
concesionările..”
Dl consilier Cerneştean O: „Eu ce înţeleg de aici, această compartimentare trebuie să fie
legalizată, împărţită topografic pe anumite suprafeţe, că la nevoie va veni doctorul şi vom zice hai să
dăm, să îi vindem la cutare, când ai scăpat la unu vine şi al doilea şi tot aşa, se va vinde pe bucăţele.
De aceea domnule preşedinte, doamna secretar, să faceţi menţiunea, că eu unu, odată că nu am avut
materialele să le văd de dinainte, eu unu nu o să votez acest proiect de hotărâre pentru că s-ar putea
să vină o vreme şi să fim chemaţi câte unu pe rând. Eu nu vreau să fiu pe acolo, sunt în vârstă şi nu
vreau să fiu chemat pe nicăieri, cu declaraţii. Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. Acesta este punctul
meu de vedere. Eu o să mă abţin de la acest vot.”
Dl consilier Sabo: „ Domnule preşedinte, trebuie să ştim un lucru. Concesionarea acestui
obiectiv care s-a făcut, s-a făcu înainte şi nici acum nu este hotărâre de Guvern de desfiinţare a
acestui spital orăşenesc. Deci şi acum face parte acest spaţiu la Ministerul Sănătăţii. Nu poţi să
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concesionezi un lucru dacă nu este desfiinţat. Deci nu este hotărâre de desfiinţare a acestui spital.
Paşca a făcut concesionarea că aşa au dorit unii atunci, dar în momentul concesionării, spitalul exista
la Ministerul Sănătăţii ca şi Spital Orăşenesc. Deci nu era închis. Şi atunci nu poţi concesiona un lucru
care are destinaţia veche. Trebuia prima dată închis şi apoi să faci ce vrei cu el. Contractul de
concesionare de la bun început nu este corect şi nu poate fi să producă efecte. De aia au venit în
şedinţe să le aprobăm diferite lucruri ca să aprobăm desfiinţarea acestui spitral. Tot ce s-a făcut acolo
este ileg.”
Dl primar: „Nu chiar tot ce s-a făcut acolo este ilegal, sunt unele părţi unde nici nu sunt
prevătzute. Nu mi-a plăcut nici mie apartamentarea aceasta sau întăbulările, din start nu au fost
făcute bine. Noi de fapt am concesionat 2 clădiri către un SA, clădirea principală nu o folosesc, au
schimbat doare geamurile termopan. A doua clădirea, parterul, sunt medici de familie şi s-a instalat
primire urgenţă, deci parterul tot e concesionat de noi către medici de familie şi 2 săli sunt folosite de
către Primărie. Holul e cumva comun. Subsolul e tot al nostru, centru de igienă. De fapt Medspria SA
îşi desfăşoară activitatea doar la etaj în Policlinică, şi de fapt chirurgia nu aparţine de Medspria , este
în chirie. Medspria îşi desfăşoară activitatea doar în câteva cabinete, câţiva mp. Are un capiotal care
nu şi l-au cheltuit, că ei nu au făcut investiţiile din banii respectivi, banii îi ţin. Ştiu informaţiile acestea
că doar deţinem 5%. Au depus proiect să facă investiţii, bineînţeles, datorită modului deficitar în care
s-a întocmit, din start anumite contracte, chiar şi cel de concesiune, ei se lovesc de probleme în a
depune proiectul.”
Dl consilier Sabo: „Funcţionează într-un spaţiu care nu este desfiinţat.”
Dl primar: „Spitalul Orăşenesc nu este radiat din evidenţele Ministerului Saănătăţii.”
Dl consilier Sabo: „Corect. Dar el există, ca şi spital orăşenesc.”
Dl primar: „De aceea nu se pot autoriza ei şi nu pot accesa proiecte.”
Dl consilier Sabo: „Pentru că există şi nu l-au desfiinţat. Sunt în ţară câteva spitale care au
primit hârtie de desfiinţare şi care cu banii Consiliului Local s-au redeschis Spitale Orăşeneşti.”
Dl consilier Cerneşetan O. : „Mai am 2 întrebări, e un punct important şi trebuie să îl disecăm.
Astfel de puncte nu se discută în şedinţe de îndată. Văd aici „aprobare apartamentare construcţie
policlinicii, cine cere aacest lucru? Solicită ei, societatea?”
Dl primar: „Ca să poată depune un proiect, şi ei şi noi. Noi am hotărât să le concesionăm
podul. Nu e evidenţiat podul. Doresc să facă un proiect de finanţare cu Gal-ul şi au nevoie de acesta
concesionat.”
Dl preşedinte de şedinţă: „Pentru a putea fi concesionat, trebuie să fie apartamentat.”
Dl consilier Cerneştean O: „Următoarele 2 întrebări, unu, zice unitate individuală, eu,
denumirea aceasta nu aş folosi-o. Aş spune unitate componentă, nu individuală, că e în cadrul
Policlinicii. Sunteţi de acord cu mine dna secretar? E o greşeală întrebarea mea?”
Dna secretar: „Eu nu pot răspunde. Ar trebui domnul de la urbanism să vă răspundă. Nu îmi
este foarte cunoscut termenul de ce se numeşte aşa.”
Dl consilier Cerneştean O: „După mine când e individual , e ceva separat. Doi, ce aş fi vrut să
văd, văd că avem şi toate suprafeţele, aş fi vrut să văd toate contractele, că eu zic solicit să verificaţi
cu personalul dacă aceste suprafeţe coincid.”
Dna secretar: „Am avut şi eu curiozitatea aceasta şi nu coincid.”
Dl primar: „Apar mici diferenţe, de 0,5, nu au fost măsurate exact, erau cu metru.”
Dl consilier Cerneştean O: „Acum că spun un lucru, dacă mai vine un al treilea şi măsoară , tot
la centrimentul nu va da, dacă sunt aşa mici diferenţe.”
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Dl primar: „Spre exemplu, dacă vine dna Pop Şinca şi doreşte să concesiune în Policlinică un
cabinet, s-ar face contractul de concesiunea, dacă s-ar aproba, pe exact suprafaţa cabinetului şi se va
nota la OCPI exact cabinetul. Aceasta e forma cadastrală corectă.”
Dna secretar: „Sunt termeni de specialitate şi nu cred că sunt greşiţi.”
Dl consilier Sabo: „Păi tot etajul e Medspria. Despre ce vorbim.”
Dl primar: „Nu e vorba de Medspria, e vorba că trebuie făcută apartamentarea.”
Dl consilier Sabo: „Vor zice aţi făcut-o, mulţumesc, acum hai că eu fac proiect.”
Dna sceretar: „Eu aş fi lăsat cabinetele în forma în care sunt la etaj şi să le fie trecute pe toate.
De obicei aşa se face într-un bloc de locuinţe. Se individualizează fiecare şi poţi să le concesionezi pe
unitate. Nu e greşit nici aşa. Exact acesta explică şi domnul Petruş acum. Suprafeţele nu coincid, dar
aceastea nu au fost bine măsurate, ci cu rigla.”
Dl consilier Sabo: „Doamna secretar, pot să vă întreb ceva, dacă ar veni fiecare individual
care deţine contract de concesionare şi să îşi depună cerere să îl întăbuleze că are nevoie de un
proiect, şi aporbăm individual la fiecare. Eu nu vreau la comun cu Medspria, nu am nimic cu medicii
de familie, dar nu sunt de acord să votez la comun cu Medspria.”
Dna secretar: „Trebuie să fac o precizare. Acest imobil este în patrimoniu public şi nu se poate
înstrăina. Tot dvs trebuie să aprobaţi scoaterea lui din domeniul public pentru a-l putea înstrăina. Nu
trebuie să vă faceţi probelem în privinţa aceasta.”
Dl consilier Sabo: „Eu pot să fiu de acord ca medicul de familie să îşi concesioneze sau să îşi
cumpere cabinetul, dar nu vreau să fiu de acord cu Medspria, punct. M-aţi înţeles?”
Dl primar: „Deci noi în clădirea noastră avem 13 spaţii diferite. 10 medicin de familie şi
Medspria. Ele trebuie evidenţiate distinct.”
Dl consilier Sabo: „sunt de acord dă ajutăm societăţiile noastre din oraş, dar nu sunt de acord
cu Medspria.”
Dl consilier Cherecheş: „Să înţeleg că în acest proiect, fiind la şedinţa de îndată, dacă nu
aprobăm azi, se pierde un proiect?! Asta e ideea. Dacă vrem să ajutăm să se obţină bani sau nu, nu
dăm drumu. Nu e păcat să renunţăm la banii acesştia care se pot lua?”
Dl primar: „Aceasta e o etapă în obţinerea proiectului.”
Dl consilier Sabo: „Veniţi individual şi sunt de acord.”
Dl Florin Avram: „Eu deşi am venit pentru altceva, aş vrea să vă zic puţin de contextul
probelemei, din punctul nsotru de vedere, a GAL-ului. Noi avem o linie de finanţare de 189.000 euro
pentru a realiza structură socială. Aveam posibilitatea că aceşti bani să îi împărţim în proiecte mai
mici. Noi am încercat să evidenţiem ceva în Baia Sprie şi să aduc acest proiect pentru Baia Sprie. Ca să
se poată face, beneficiarul fondurilor respective să fie acredit că poate să îşi desfăşoare activităşi
socio-medicale. Nu putea oricine. Medspria era singura în zonă. Şi atunci prin proiectul respectiv, noi,
GAL-ul am văzut următorul beneficiu, vine un proiect aşa mare pentru a aduna nişte facilităşi sociomedicale şi care creează pe viitor să mai atragem şi alţi bani, pentru a crea susţinabilitatea lui.
Bineînles că am căzut la discuţii, între ceea ce înseamnă Consiliul Local şi Medspria. Ca să poţi aduce
o cerere de finaţare, ai nevoie de următoarele documente. Unul dintre documentele fără de care nu
se poate face nimic este un titlu de proprietate sau de folosinţă, asta înseamnă concesiune
înregistrată la OCPI în cartea funciară. Medspria a venit şi a zis că au un contract de concesiune care
nu se poate nota la OCPI că nu e făcută apartamentarea. Apartamentarea , din punctul meu de
vedere, înseamnă o identificare a unităţilor ălora, ca şi cum ai avea o parcelă şi în interiorul ei îţi
identifici mai multe parcele mici şi le dai numere cadastrale la fiecare.”
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Dna secretar: „Întrebarea mea este, trebuie să respecte structura clădirii, adică dacă pe
ertajul trei ai 17 cabinete, tu poţi să faci o singură unitate? Nu faci 17? Eu tehnic întreb acum. Că mi
s-a răsărit şi mie o întrebare. Domnule primar, aţi spus că dr. Stănescu este la acelaşi etaj cu
Medpsria, dar în cabinet separat. Atunci trebuie evidenţiat ca unitate separată dacă are contract cu
noi. Este bine din punct de vedere tehnic, că nu mă pricep?”
Dl Florin Avram: „ La noi să depună cineva un proiect, indiferent că e Medpsria, trebuie să
facă dovada proprietăţii cu un extras CF.”
Dl primar: „Varianta cea mai simplă este să preluăm pachetul majoritar în acţiuni la Medspria.
Levente ce înseamnă unitate individuală?”
Dl Szakacs Levente: „Sunt ca şi apartamentările de la bloc. Fiecare bloc are apartamente cu
teren aferent. Exact aşa este şi aici. Ca fiecare medic de familie are cabinetul lui atât cât a
concesionat, cu spaţiile aferente, hol, baiet etc. Noi Primăria rămânem cu subsolul conform
proiectului HHC.”
Dna scretar: „Şi s-a respectat contractele de concesiune şi nu a rămas nici un cabinet pe
dinafară.”
Dl Szakacs Levente: „Aşa s-a făcut tot, cum sunt contractele de concesiune. Plu, minus cîţiva
mp. Fiecare medic se pune pe poziţie acolo unde sunt acum. Fiecare au aproximativ 2 spaţii. Hol,
baie, trepte, unitate comună sperată şi recepţia se va face tot unitate separată. Medspria tot ce are
concesionat la etaj va fi unitate separată. ”
Dna secretar: „La etaj nu mai are nimeni concesiune, numai Medspria.”
Dl Szakacs Levente: „Trebuia făcut înainte să îl conecionăm.”
Dl consilier Bechir: „Trebuia. Discuţiile aici înţeleg că apartamentarea se face la solicitarea
Medspria. Deci ca să intre ei în legalitae cu concesiunea să obţină finanţare pentru proiect.”
Dl Szakacs Levente: „Şi noi ca şi Primărie, dacă dorim să obţinem proiecte, trebui să
întăbulăm să facem dovada că e al nostru. Tot aşa trebuie să facă şi Medspria.”
Dl consilier Bechir: Păi dacă ei o solicită, trebuia să şi-o facă.”
Dl Szakacs Levente: „Nu pot să o facă singuri că noi suntem proprietari.”
Dna secretar: „Medspria dacă ne-ar acţiona în justiţie , ar câştiga. Că ei trebuie să poată să îşi
înregistreze concesiunea. Am concesionat conform legii. Trebuie să le dăm posibilitatea să îşi
înregistreze concesiunea. Ei au contract cu noi ferm. Trebuie făcută concesiunea cu apartamentare ca
ei să se poată înscrie în cartea funciară. Deci dacă ne-ar acţiona în instanţă, ar câştiga.”
Dl primar: „La noi ne trebuie pentru urbanism.”
Dl consilier Cherecheş: „Eu nu votez. Faceţi ce vreţi că am vorbit degeaba atâta timp aici.”
Dl consilier Bechir: „Ti se pare cvă am vorbit degeaba??”
Dl consilier Cherecheş : „Vi s-a explicat clar că este o chestie de procedură ca să poţi face
următorii paşi. Nu înţelegeţi acest lucru.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu 10 voturi
“pentru”, 2 voturi “abţinere” (domnul Cerneştean O. şi domnul Sabo). În urma votului exprimat,
hotărârea a fost RESPINSĂ.
Se trece la proiectul de hotarare nr.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării
terenului în suprafaţă totală de 14917 mp, intravilan, nr. topo. 732/3, fara CF , situat în Oraş Baia
Sprie, în vederea atestării la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor din
dosarul de şedinţă.
Dl consilier Cerneştean Octavian: „Unde este acest teren?”
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Dl Szakacs Levente: „ Între fosta cale ferată şi iaz.”
Dl consilier Ilieş: „În ce suprafaţă?”
Dl Szakacs Levente: „Scrie în titlu, 14917 mp”
Dl consilier Cerneştean: „Acel teren acolo, nu e concesionat o parte altcuiva?”
Dl Szakacs Levente: „Nu.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Mai am o întrebare şi aici, acest punct de ce trebuia băgat la o
şedinţă de îndată?”
Dl Szakacs Levente: „Nu era foarte urgent, am pus la dosar solicitarea acelui domn.”
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. 35.
Dl consilier Bechir: “Două chestiuni vă rog. Una, pentru şedinţa ordinară, aş dori să mi se
prezinte, aşa în mare, ce s-a făcut cu suma încasată din acea taxă de înfrumuseţare, 20 lei, suma
încasată pe anul trecut. Nu pot să nu am o interpelare, ştiu că deranjează, încrec să nu mai fac, dar nu
mă pot abţine, l-am întrebat pe domnul primar o chestie la începutul mandatului, şi îl mai întreb
odată, şi îi promit că nu o mai fac, dar o fac pentru că am mai avut multe întrebări din partea
cetăţenilor, vis a vis de acest aspect şi vreau neapărat să îl aduc la cunoştinţă, şi eu şi dvs şi foarte
mulţi am blamat într-o vreme felul în care se făceau angajări la Primăria Baia Sprie. Pe anumite criteri
şi principii sunt făcute toate. Pedalăm în campanie şi spunem că vrem să ne aducem şi să ne ţinem
copii acasă. Facem un concurs pe un post de maistru peisagistic, o meserie foarte rară, dar punem
cerinţă 10 ani vechime. Opturăm din start, putinţa sau dorinţa unui tânăr care a termina, probabil în
acest domeniu, o posibilitate, îi îngrădim accesul în a concur şi poate câştiga un concurs la Primăria
Baia Sprie. Mi se pare sfidător şi mi se pare că nu mai încurajăm tineri, chiar încurajăm tinerii să plece
din acest oraş. Pe lângă că e o meserie foarte rară şi foarte greu de găsit, mai punem şi cerinţa de 10
ani. Mi se pare că e clar tendenţios făcută.”
Dl primar: “Concursul este în desfăşurare şi am cerut vechimea aceasta, pentru că e vorba de
un om, avem nevoie de un maistru, un şef ethnic de echipă care să coordoneze oamenii de la sere şi
de la spaţii verzi în teren. Nu poate un tânăr absolvent sau absolventă, de20 ani, să lucreze cu
oamenii noştri în teren.”
Dl consilier Bechir: “Mi se pare o absurditate, să ceri maistru peisagist, să nu ceri specializare,
dar să ceri vechime de 10 ani.”
Dl Florin Avram: “Nu vreau să vă reţin, vreau să vă zic de ce am venit azi aici, după ultima
şedinţă la care am participat şi am explicat cu ce se ocupă GAL-ul nostru, mi-aţi zis să venim cu
informări. Am lansat invitaţie săptămâna trecută, am înţeles că a sunat şi personal, dar la invitaţia
mea, au venit 2 consilieri. Auzind că azi este o şedinţă, am venit din nou dispus să vă fac o informare
celor care doriţi, eventual să rămâneţi, să fac informez de finanţări şi cu ce ne ocupăm noi acum, sau
orice alte informaţii de care aveţi nevoie.”
Nu sunt alte discuții, în consecință, dl președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
de îndată din data de 07 martie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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