JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 20 martie 2018, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 2158/14.03.2018 de Primarul orașului Baia Sprie prin Dispoziţia nr.
329/14.03.2018, conform prevederilor art. 39, aliniatul (2) şi (5) şi (8) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La şedinţă participă: domnul Bîrda Sebastian-Alin, dna secretar Chira Felicia-Maria, dnul Breban
Bogdan – Compartimentul strategii şi proiecte, dl Pop Vasile – consilier personal, dl Todoran Sorin – director
Casă de Cultură.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 14,şi anume:
1. Barkoczi Tiberiu viceprimar
2. Bechir Vasile
3. Bîrda Marcian
4. Brezoczki Valeria-Mirela
5. Cerneştean Octavian
6. Cherecheş Gheorghe
7. Ciocotişan Gheorghe
8. Filimon Sorina-Mariana
9. Goga Vasile
10. Hitter Annamaria
11. Ilies Liviu
12. Pop Eftimie
13. Pop Liviu
14. Sarca Stefan
Lipsesc domnii consilieri: Cerneștean Ioan, Pop Şinca Marcela și Sabo Simion Dorin.
Conform art. 40, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şedinţa se desfăşoară legal, în prezenţa majorităţii consilierilor locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Barkoczi Tiberiu, declară deschise lucrările ședinței extraordinare din
data de 20 martie 2018, cu aprobarea ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului de investiţii „Asigurarea mobilităţii în oraşul Baia Sprie prin modernizarea
sistemului de transport public în comun şi pietonalizarea zonei centrale a oraşului”, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
2. Proiect de hotărâre privind modificare HCL 22/15.02.2018 privind aprobarea volumului de
masă lemnoasă care se recoltează în anul 2018 din fondul forestier proprietatea publică a
oraşului Baia Sprie
Ordinea de zi prezentată, este supusă la vot și votată în unanimitate, cu 14 voturi ”pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1, Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Asigurarea mobilităţii
în oraşul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public în comun şi pietonalizarea zonei centrale
a oraşului”, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință.
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Dl Breban Bogdan: “Bună ziua. Bine aţi venit la această şedinţă. Aşa cum spuneam săptămâna trecută
la ultima şedinţă de Consiliu, vin în faţa dvs. cu următorul proiect unde dorim să schimbăm, în primă fază, faţa
oraşului, partea central a oraşului, şi transportul în comun. Acest proiect va fi depus săptămâna viitoare în
cadrul axei de finanţare 3.2 mobilitate urbană bazată pe transport în comun şi plan de mobilitate urbană.
Arealul suprafeţei de intervenţie a noastră, la ora actuală, este strada Boczor Wolf, Piaţa Libertăţii, str.
Gutinului, str. Săsar şi cele 2staţii de autobus, prin care încercăm să le schimbăm, nu destinaţia, ci frumuseţea,
să le dăm aspectul vechi a oraşului. Aceste 3 poze sunt dintr-o colecţie veche a oraşului Baia Sprie
(prezentarea se face pe baza unui video plan), în care partea central a oraşului era o zonă dedicată târgului,
pieţei, evenimentelor din acele perioade şi ne-am propus să venim cu o idee nouă, cu un concept prin care
această parte istorică să fie redată înapoi comunităţii. Proiectul s-a împărţit în 7 zone de intervenţie, zona
centrală, Piaţa, unde este mormântul lui Horea Daniel, avem o zonă care face legătura între Boczor Wolf şi
Nicolae Iorga, zona din lateralul Bisericii Romano – Catolice, unde e fântâna Sthol, mai este zona care face
legătura dintre Biserica Reformată, Biserica Romano-Catolică şi zona dinspre Avântu, o altă zonă de intervenţie
va fi locul dintre Casa de Cultură până la Carota, inclusiv partea dintre Primărie şi Serviciul de Taxe şi Impozite.
Acesta este conceptul propus să îl avem în zona centrală a oraşului. Un concept între piatră, lemn şi spaţiu
verde cu câteva ohiuri de apă. Ne propunem să creeăm mult mai multe zone verzi, să adăugăm valoarea
acestei zone verzi care, practic, acum nu există numai câţiva copaci în zonă, fără valoare. Dorim să creeăm o
piaţă centrală, la coborârea din biserică, o piaţă cu diferite evenimente culturale sau nu numai, o zonă de
promenadă între Avântul până la Zardă. De aceea vă spuneam că sunt 2 proiecte complementare, acesta este
unul şi celălalt este în fază de pregătire de documentaţie tehnică, dar va fi supus dezbaterilor. Cam aşa dorim
să arate proiectul propus. Săptămâna trecută am obţinut ultimele avize, mai avem nevoie de avizul de la OCPI.
Mai rămâne să depunem cererea de finanţare. Complementar pe acest proiect ne dorim să reducem şi traficul
în zona centrală şi să creeăm o bunăstare participanţilor la transportul în comun prin achiziţia de autobuse noi,
hibride, cu acces şi perosnaelor cu handicap. Valoarea întreagă a proiectului este peste 20 de milioane de lei.
Vă voi pune un filmuleţ făcut împreună cu proiectantul, să vedeţi ce înseamnă o notă de concept al
proiectului.” – se difuzează filmuleţul
Dl primar: „Va fi un pietonal pe lângă acesta de lângă drum, care pleacă de la intrarea la Avântul,
înconjoară fântâna Sthol şi vine până sus la Zardă.Se vede axul principal de deplasare. Pe zidul Bisericii vine
făcută structura arătată şi sub zid vin prezentate elemente istorice ale oraşului, panouri informative, obiecte,
poze.”
Dl Breban Bogdan: „Fântâna Sthol vine reabilitată.Spriana rămâne.”
Dl primar: „ Fântâna şi mormântul nu se schimbă nimic. Dar mai vine creată o fântâna arteziană acolo
în mijloc. Acestea nu se mişcă deloc. Toţi arborii care se pot păstra, se vor păstra, doar unde e cazul să
intervenim un pic să mărim, în rest tot ce se poate păstra, se păstrează. Această prezentare este cu titlul
informativ. Se va face o terasă în zonă.”
Dl consilier Cherecheş: „În dreapta unde se vede ca şi lemn, se pune lemn pe jos?
Dl Breban Bogdan: „Nu e lemn, e dec.”
Dl consilier Cherecheş: „Experienţa cu lemnul o ştim deja.”
Dl consilier Bîrda: „Nu e prea multă piatră?”
Dl primar: „Nu. Am vrut să creeăm o faţetă de întâlnire. Nu putem pune foarte multă iarbă ca lumea
să stea la eveniment pe iarbă. Nu e aşa mare locul încât să fie multă piatră.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Bogdan, spune-ne în ceea ce priveşte reducerea traficului auto, cum va
fi?”
Dl Breban Bogdan: „La ora actuală avem trafic auto pe Piaţa Libertăţii, între vechea cofetărie şi
Biserică, aici se închide. Accesul înspre Piaţa Libertăţii, Boczor Wolf şi Nicolae Iorga, va fi restricţionat, doar
maşinile de intervenţii vor intra, aprovizionare şi riveranii. Cam acesta este conceptul pe care l-am pregătit.
Sper să fie un proiect de succes.”
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Dl consilier Cherecheş: „Timp de execuţie?”
Dl Breban Bogdan: „Timpul este 48 luni. Se depune acum proiectul. Partea de evaluarea durează.
După anumite schimbări, vă anunţăm.”
Dl primar: „Din informaţiile noastre pe aceeaşi linie va mai depune şi Tăuţii Măgherăuş şi Sighet,
Turda. Şi cum e principiul primul venit, primul evaluat. De aceea noi ne-am grăbit, şi am făcut şi şedinţa
aceasta, cu cât mai repede cu atât mai bine pentru proiect. Şi o zi contează sau câteva ore. Noi nu o să
aşteptăm termenul final, până în 21 aprilie, am zis să îl terminăm şi cum e gata proiectarea şi obţinerea
avizelor să îl tot depunem. Fiecare minut contează. Ca principiu de dezvoltare ne conveni şi nouă modelul.
Centru Vechi din Baia Mare, pentru faptul că s-au creat terase acolo, reprezintă o imagine pentru Baia Mare şi
un motor, că toate serviciile sunt acolo la îndemână.”
Dna secretar: „Ce se va întâmpla cu chişculeţul ală de acolo?”
Dl Breban Bogdan: „Chioşculeţele sunt întăbulate, nu sunt în finanţare, nu avem voie să le punem, dar
putem să le cuprindem, print-o hotărâre de Consiliu Local să îi obligăm să ne dea vechimea istorică a clădirii la
forma respectivă. Mai avem o altă problemă însă. Avem o zonă în lateralul Bisericii Romano-Catolice, o casă,
un fost CAR pe vremea minerilor, care a fost în 1900 şi ceva, Lumina parcă, ideea e că atâta timp cât proiectul
va fi evaluat, trebuie să întăbulăm zona.”
Dl primar: „Pe zona respectivă nu e notat statul român, e notată „Zona Lumina” şi vrem să o notăm la
noi.”
Dl consilier Bechir: „O veţi trece în patrimoniu.”
Dl Bogdan Breban: „Am o poză veche , din 1925 unde apare, apoi a fost demolată. Până finanţăm noi
proiectul trebuie să o întăbulăm. Cei de la Urbanism vor începe procedurile. În 22 vin cei din comisia de
evaluare pentru pasul premergător semnării de finanţare la celelalte proiecte, vin la evaluare documente.
Mulţumesc.”
Dl consilier Cerneştean O.: „În perspectivă, la ce proiecte te-ai gândit cu amenajări de zone?”
Dl Breban Bogdan: „Dacă vom avea succes cu cele 2 proiecte, eu zic că se schimbă faţa oraşului
complet. Vor fi peste 2 ha de spaţii reamenajate şi regândite. Am terminat partea centarlă şi ar trebui să
începem să ne reocupăm de părţile laterale ce coboarâ înspre oraş. Finanţări sunt, dar să mişte Guvernul să
dea drumul la finanţări, Dealul Minei, Dragoş Vodă, Aleea Minerilor, Decembal etc. Sunt paşi înceţi, dar siguri”
Dl consilier Cerneştean O.: „Mai am o sugestie de viitor, mă gândesc la cei care sunt tăuţeni, zona A a
oraşului, este acolo un părculeţ, trotuarele catastrofale, eu zic că se poate face şi acolo ceva.”
Dl Breban Bogdan: „Nu am făcut niciodată discriminare între localităţile iînconjurătoare. La Tăuţi am
depus cerere pentru o sală se sport modernă şi sperăm să fie ceva productiv, plus drumul pe care îl
continuăm.”
Dl consilier Cerneştean O. : „Dacă tot te-am prins Bogdan, şi să nu se supere colegii, am o întrebare,
cu drumul acesta ce ştiţi, s-a făcut licitaţia?”
Dl Breban Bogdan: „Săptămâna aceasta am discutat cu proiectantul. Noi ca să fim cât de cât acoperiţi,
am solicitat proiectantului să facă şi o expertiză a lucrărilor executate, pe lângă documente, ca să îi verificăm
pe cei de la IMI S.A., inclusiv la pod. Nu pot să spun ce scrie în expertiză, dar când voi avea documentele, o să
vă chem în şedinţă pentru indicatorii noi că se vor modifica. Ce a fost executat, e bun executat, ce rămâne de
executat va fi nou de executat. În momentul respectiv se va băga în SEAP documentaţia. Nu pot să vă spun
nimic până nu am documentele în mână, însă pot să vă spun că cel care face expertizarea este un inginer
constructor bun, de la Bucureşti, expert în drumuri şi poduri. S-a ridicat topometric tot drumul de la fabrica de
pâine până la autobază, acum să vedem expertiza.”
Dl primar: „Să sperăm că scoatem la licitaţie cam în 2 săptămâni.”
Dl Breban Bogdan: „Da. Termen de execuţie undeva la 4 luni. Marea majoritate a lucrărilor care
trebuie executate pe tronsonul 1,2,3 şi 4, sunt asfaltările. Dacă prinzi o vreme bună merge repede. Cel mai rău
merg lucrările pe sectorul 5, unde este o zonă în faţa şcolii generale din Tăuţi, acolo e o situaţie dificilă, să
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înreţinem până se dă drumul la licitaţie, să cilindrăm. Din păcate asta e situaţia, să ai ghinionul de constructori
răi. Licitaţiile publice îţi dau dreptul.”
Dl consilier Bechir: „Juridic e făcut tot cu schimburi de teren pe acolo, e liber tot, cu persoane fizice,
cu tot?
Dl Breban Bogdan: „Da. Levente a zis că sunt făcute ok hârtiile. Acum avem DC 25 în contestaţie de 1
lună de zile. L-am termina de finalizat prin licitaţie publică, am desemnat câştigătorul, o asociere între, SC Sebi
Marc din Sighetul Marmaţiei cu SC Intra Com SA din Baia Mare pe criteriu preţul cel mai mic plus tehnologia de
execuţie a drumului. Acesta a fost câştigător. Din păcate locul 2 a contestat şi suntem la CNSC de 1 lună de
zile. SC Consultus SRL din Baia Mare a contestat.”
Dl consilier Cerneştean Octavian: “A participat la licitaţie şi IMI SA?”
Dl Breban Bogdan: “Da, dar era pe un loc în spate. 10 firme au fost participante. Însă în ziua semnări
contractului am primit contestaţia. Aşteptăm rezolvarea.”
Dna consilier Brezoczki: “Am o întrebare legată de proiect. Spune-mi te rog frumos, văd aici la
cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, proiectul însine nu necesită raport privind studiul de impact
asupra mediului?”
Dl Breban Bogdan: “Nu necesită. Este la mine în dosar clasarea, am obţinută săptămâna trecută când
am făcut şedinţa de îndată.”
Dl consilier Marcian: “Nu este într-o arie protejată.”
Dna consilier Brezoczki: “ Nu este într-o arie protejată, însă modifică total. Şi atunci la alte studii
specifice 53 mii de lei ce intră?”
Dl Breban Bogdan: “Este avizul de la drumurile naţionale, este avizul de la pompieri, avizul de la
cultură şi cel după proiectare. Avizul de amplasament necesar depunerii proiectului, le-am obţinut pe toate,
avizele necesare fazei proiectare tehnice care sunt ISU, Drumurile naţioanle, cultură şi asistenţă pe perioada
săpăturilor de monumete, acolo sunt sumele. Vor fi săpături la reţelele electrice cu alimentare cu curent
electric, la canalizare.”
Dl primar: “Finanţare 2%?
Dl Breban Bogdan: “acum aprobăm doar indicatorii tehnico-economici. Urmează cofinanţarea, care se
va aproba doar când am devizul general aprobat de la ADR Nord Vest. Finanţarea va fi 2% din cheltuielile
eligibile.”
Dna secretar: “Mobilierul aici este 0.”
Dl Breban Bogdan: “Intră la construcţii dotare. Dacă fac dotări trebuie să ai garanţie pe ele. Dacă le
bagi la constructor nu mai ai nevoie. 2% reprezintă 90 mii de euro pe 4 ani”
Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu 14 voturi ”pentru”. În
urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 36.
Se trece la proiectul de hotarare nr.2 Proiect de hotărâre privind modificare HCL 22/15.02.2018
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2018 din fondul forestier
proprietatea publică a oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă.
Dl consilier Cherecheş: “Le majorăm sau le scădem?”
Dl consilier Bîrda: „ Sunt 2 modalităţi de a valorifica lemnul, pe picior, care îl pui la licitaţie şi se obţin
preţuri foarte bune, şi o altă variantă, fasonat, ca să facă fasonat, din lucrări, prestări de servicii de exploatare
şi să se tragă în rampă sau fasonat la cioată şi le vinde la popolaţie. Cu lemnul de lucru se vinde loturi sau la
agenţi economici. Au considerat că e prea mult lemn, prea mare cota pentru masa fasonată şi făcând în aşa fel
să fie vândut pe picior, agentul economic se descurcă. Aşa e în contract de masă lemnoasă, e problema lui
accesul sau drumul lui în parchet. Tot ce e necesar e pe cheltuiala lor. Dacă era aşa cum a fost, cheltuiala
revenea ocolului sau primăriei şi se obţinea aceeaşi valoare pe lemn scos în rampă, deşi una e să îl scoţi, aşa îl
vinti pe picior la o valoare mai bună.”
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Dna consilier Brezoczki: “Uitaţi-vă la ultima filă, că la ultima filă avem practice HCL-ul din februarie,
comparând tabelele vom vedea exact diferenţa.”
Dl primar: “Contează şi o săptămână ţinerea lemnului neexploatat. Trebui să obţinem şi avize.
Documentaţia se duce spre avizare. Vine şi modificarea bugetului.O să câştigăm mai mult la venituri. Problema
e să reuşim să ne scoatem doborâturile pe care le avem în urma furtunii, că dacă nu se pierd foarte mulţi
bani.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Aţi spus că vine cererea din partea agenţilor economici seriosşi, care sunt
aceia?”
Dl preşedinte de şedinţă: “Ocolul silvic aşa au motivat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Mai am o întrebare, în proiectul de hotărâre nu se precizează dacă masa
lemnoasă rămâne aceeaşi sau se modifică, sau preţul se schimbă la lemne?”
Dna consilier Brezoczki: “ Avem o diferenţă la masa exploatată pe picior, de 200 mcubi şi se dublează
la fasonat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “ În noua hotărâre ar trebui explicată modificarea. Amenajamentul silvic,
dl Bîrda dvs sunteţi specialist aici, cum stăm cu el, este făcut? E în vigoare? Mergem pe cel existent?”
Dl consilier Bîrda: “La amenajamentul silvic acum am descoperit că este o problemă, dar e în vigoare.
Din moment ce se face amenajamentul silvic trebui făcută o conferinţă de amenajare, dar a trecut, dar există
conferinţa a doua, că sunt 2 amenajamente. După care, pasul doi era să valideze în comisia de silvicultură, s-au
avizat şi acolo. Au rămas aşa. Se poate exploata lemnul conform amenajamentului silvic, la fiecare parcel
prevăzută. Problema e că nu s-a dus mai departe. Trebuia să se obţină ordin de ministru la amenajament.
Pentru a obţineordinul de ministru, e necesar acel aviz de minister şi punctual de vedere a mediului. Ministerul
are o comisie de avizare, o avizat, dar nu a dat ordinal de ministru, că acela e finalul, până nu are şi avizul de
mediu. Şi s-a oprit aici.”
Dl consilier Cerneştean O.: “S-ar putea aduna valoric să vedem cum creşte.”
Dl consilier Ilieş: “Văd că aici în tabelele expuse cu structura masei lemnoase şi cantitatea, la punctul 7
a tabelului, 23448USRP, este o diferenţă foarte mare de 482 mcubi de 2348 mcubi cât a fost iniţial.”
Dl consilier Bîrda: “Eu cred că e o greşeală. Asta USR înseamnă că sunt rărituri.”
Dl consilier Ilieş: “ Această situaţie creează o stare de confuzie şi trebuie să înţelegem şi noi de fapt
esenţialul.”
Dl consilier Bîrda: “Să cereţi APV-ul ală, că e partida. E o greşeală. Nu poate o răritură să aibă
2400mcubi.”
Dl consilier Ilieş: “A doua problemă pe care vreau să o ridic este, aşa cum am atrns semnal în şedinţa
anterioară, masa lemnoasă doborâtă de acel viscol intră în degradare, în staţionare sub interperiile naturii şi e
o masă lemnoasă important care ar trebui urgentată exploatarea, că altfel o pierdem. Am observant şi că au
început să dispară, prin sustrageri ilegale, atât de agenţii economici care lucrează pe zona respectivă, zona
MAara, vin încarcă şi pleacă. Pe picior, masa noastră lemnoasă, pe care o avem acoperită, în patrimoniu, este
într-o continuă scădere.”
Dl primar: “Marcian, ce doborâturi extragi, nu mai extragi şi din natură, nu?”
Dl consilier Bîrda: “Asta am mai spus.”
Dl consilier Ilieş: “Tot în această idee, aş dori, ca să valorificăm masa lemnoasă, aş iniţia un program
de reîmpădurire a zonei afectate.”
Dl consilier Bîrda: “Nu este afectată porţiune încât să facem eforturi extraordinare. Sunt mai multe
căi. Există fondul de conservare, aproximatov 2 miliarde, reţinuţi în garanţie pentru reîmpădurire. Sunt
tratamente pentru regenerarea naturală.Dumneavoastră vedeţi acum un teren gol, dar dacă mergem în
pădurer şi vedem la nivel de 5 cm puiet, atunci este regenerare naturală, dacă sunt 10 pe un metro ajung. Se
împădureşte doar suprafaţa afectatată mai mult de 25% din suprafaţa unui parchet.”
Dl primar: “Avantajul zonei noastre este că avem regenerare naturală.”
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Dl consilier Cerneştean O.: “Mai am o întrebare, vă rog, cantitatea maximă de 10 mcubi per familie, în
hotărârea nouă zice că celelalte articole rămân neschimbate. Dacă am da la fiecare familie 10 mcubi de lemn
sub 24 cm, atunci?”
Dl consilier Bîrda: “Să vă explic. Din masa lemnoasă, din al doilea table, care va fi fasonată, adică se va
exploata, lemnul de foc se poate vinde la populaţie direct şi obligatoriu. Mai este lemnul de lucru care este pe
diverse categorii. Dacă lemnul de lucur este peste 24 cm atunci, conform legii, se vinde obligatoriu la agenţii
economici prin licitaţie, dar cu aprobarea Consiliului Local, la lemnul sub 24 cm, se poate oferi până în maxim
10 mcubi la familii, să se cumpere şi acest tip de lemn. Acestea sunt pădurile UAT-urilor. Restul, dacă nu sunt
solicitări, se vând la licitaţie.”
Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu 14 voturi ”pentru”. În
urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 37.
Nu sunt alte discuții, în consecință, dl președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
extraordinare din data de 20 martie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tiberiu Barkoczi

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

