JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 23 august 2018, cu ocazia şedinţei ordinară a Consiliului Local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 6792/14.08.2018 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr.
607/14.08.2018, conform prevederilor art. 39, aliniatul (1) şi (5) şi (8) din Legea nr. 215/2001,
aadministraţieipublice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare.
La şedinţă participă: dl Primar – Sebastian – Alin Bîrda, dnul Pop Vasile - consilier personal, dl
Szakacs Levente – şef Birou cadastru, patrimoniu, lucrări publice, dnul Breban Bogdan – şef Birou Strategii
şi proiecte, dna Csonka Ana – şef interimar Serviciul Venituri, dl Gherman Vasile – director Căminul pentru
persoane vârstnice Baia Spire, dl Roman Petre – Ocolul silvic, dl Bondici Şerban – SC EDS Electrica SRL.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 15:
1. Barkoczi Tiberiu, viceprimar
2. BechirVasileBîrdaMarcian
3. Brezoczki Valeria-Mirela
4. Cerneştean Ioan
5. Cerneştean Octavian
6. Cherecheş Gheorghe
7. Ciocotişan Gheorghe
8. Filimon Sorina
9.Goga Vasile-Alin.
10. Ilieș Liviu-Bujor
11.Pop Eftimie
12.Pop Liviu
13.Pop-Sinca Marcela-Monica
14. Sabo Simion-Dorin
15. Sarca Ştefan
Lipsesc domnul consilier Bîrda Marcian şi doamna consilier Hitter Annamaria.
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
în funcţie.
Domnul președinte de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare şi prezintă ordinea de zi,
cu menţiunea că punctul 11 s-a retras de pe ordinea de zi, astfel, ordinea de zi va avea 11 puncte cu tot cu
“Diverse”.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a
terenului în suprafaţă de 307 mp, înscris în CF nr. 55688 Baia Sprie, nr. cadastral 55688, situat în
Baia Sprie, str. Liliacului, nr. 60, pe care este edificată o construcţie cu destinaţia casă de locuit,
proprietatea numitului Sabou Ciprian-Liviu
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a
terenului în suprafaţă de 161 mp, înscris în CF 55689 Baia Sprie, nr. cadastral 55689, situat în Baia
Sprie, str. Liliacului
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către numitul Niţu Cornel a terenului în
suprafaţă de 480 mp, aflat în proprietatea privată a oraşului Baia Sprie, înscris în CF 50475 Baia
Sprie, nr. cadastral 50475, situat în Baia Sprie, str. Caisului, nr. 14
4. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie şi parcelarea
terenului în suprafaţă de 5583 mp, situat în Baia Sprie, str. Ignişului, nr. 10, înscris în CF 401 Baia
Sprie, nr. topo 2232/2
5. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală, parcelarea terenului în suprafaţă de 20414 mp
şi atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 1088 mp, situat în
Satu Nou de Sus, înscris în CF 1 Baia Sprie, nr. topo 899/2/6/2/2/2/6
6. Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală, parcelarea terenului în suprafaţă de 92 mp şi
atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia
Sprie, str. Gutinului, înscris în CF 1991 Baia Sprie, nr. topo 2204/1/4/3
7. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă de 12284 mp, situat în Baia Sprie, str.
Merişorului, înscris în CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2200/6 şi atestarea la domeniul privat al oraşului
Baia Sprie a suprafeţei de teren de 373 mp, înscris în CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2200/7 şi 2200/8
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei precum şi aprobarea statului de
funcţii ale Clubului sportiv orăşenesc „Minerul” Baia Sprie
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cheltuielilor
necesare finalizării investiţiei „Construcţie şi reabilitare drum alternativ pe malul drept al râului
Săsar, între DC5 şi pod str. Viilor”
10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în oraşul Baia Sprie
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Baia Sprie
12. Diverse:
a) Plângerea prealabilă nr. 2363/23.07.2018 a C.M.N.P.N. REMIN S.A., privind anularea HCL nr.
104/2018;
b) Plângerea prealabilă nr. 2364/23.07.2018 a C.M.N.P.N. REMIN S.A., privind revocarea în tot a
HCL nr. 88/2018.
Se supune la vot ordinea de zi şi este votată în unanimitate, cu 15 voturi “pentru”.
Ordinea de zi suplimentară este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Regulamentului desfăşurării activităţilor
recreative şi de pescuit sportiv la „Ştrandul Baia Sprie – Clubul pensionarilor în aer liber
2. Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 23196 mp,
situate în Baia Sprie, aferent drumului comunal DC 26
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire în licitaţie a 4 partizi,
proprietate publică a Oraşului Baia Sprie
Se supune la vot ordinea de zi şi este votată în unanimitate, cu 15 voturi “pentru”.
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Domnul președinte de ședință propune ca şedinţa să înceapă cu punctul 10 de pe ordinea de zi,
respective proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în oraşul Baia Sprie, dat
fiind faptul că domnul Bondici Şerban este însală. Se supune la vot şi se votează în unanimitate, cu 15
voturi “pentru”.
Astfel, se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respective punctul 10 Proiect de hotărâre
privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în oraşul Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dl Bondici: “Sunt şeful de proiect al colectivului care a elaborate această documentaţie. Este vorba
despre studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii sistemului de iluminat public în UAT Baia Sprie.
Delegarea gestiunii o hotărâţi dvs., eu nu pot să impugn asta printr-o documentaţie. Eu am prezentat în
această documentaţie avantajele şi dezavantajele privind delegarea gestiunii iluminatului public.
Dumneavoastră ca și consilieri puteți să hotărâți dacă sunteți de acord sau nu cu varianta asta. Sau puteți
să păstrați în gesiune sistemul de iluminat. Modul în care am structurat documentația este pe 5 capitole.
Primul capitol este mai stufos și este documentația de bază, respectiv auditul energetic al întregului sistem
de iluminat public. S-a făcut un inventar la tot ceea ce înseamnă iluminat public în UAT Baia Sprie. Toți
stâlpii, toate cotele de iluminat au fost puse pe o hartă. O aveți în format electronic editabilă în așa fel
încât ulterior cei care vor prelua mentenanța, întreținerea și extinderea iluminatului public să o poată
întreține la zi. La fel, anexat există o listă în excel cu toți stâlpii de ilmunita public, numerotați de la 1 până
la ultimul stâlp. Corespunde 1 la 1 tot ceea ce este în tabelul respectiv cu ceea ce găsiți pe hartă. Pentru a
ușura munca celor care vor întreține iluminatul public, să știe când se sună, în zona respectivă va spune că
e vorba de stâlpul 70. El trebuie să știe unde e acest stâlp, cu ce este echipat, el practic merge la
intervenție echipat cu materialele necesare. Avem acel studiu de oportunitate în care am prezentat
succinct ce înseamnă gestiunea de iluminat public în cadrul UAT Baia Sprie. Care ar fi avantajele sau
dezavantajele pentru întreținerea proprie sau dacă s-ar delega serviciul către o firmă privată. Ar apărea
multe întrebări, nu știu dacă voi putea răspunde la toate în discursul meu, vă spun în mare din punct de
vedere a ceea ce trebuie să îndeplinească Primăria Baia Sprie. În primul rând, atestatele pe care trebuie să
le obțineți. Oamenii cu care veți lucre și echipamentele necesare pentru angajați și utilajele. Asta ar fi în
mare minimul necesar pe care ar trebui să îl facă Primăria pentru a putea să întrețină singură sistemul de
iluminat public. Gestiunea delegată prin care i se acordă unei firme posibilitatea de a întreține și extinde
sistemul de iluminat public, degrevează UAT-ul de aceste obligații de a deține oamenii și materialele. În
schimb, își menține dreptul de a solicita să se mențină sistemul de iluminat public în anumiți parametrii pe
care îi stabiliți dvs. La fel, au fost discuții referitoare la buget. Bugetul anual de care va beneficia firma
respectivă, îl stabiliți tot dvs. În funcție de modul în care aveți disponibilitate în buget dacă doriți să se facă
o extindere de rețele, eu am făcut o estimare, 300.000 lei anual, puteți merge sub sau peste. Este o valoare
orientativă dacă doriți pentru delegarea gestiunii, modul în care se va face licitația. Sunt anumite praguri,
încredințare directă, cerere de ofertă, licitație pe SEAP etc. Caietul de sarcini privind delegarea serviciului
este valabil doar în condițiile în care doriți să mergeți pe varianta de delegare, altfel nu își are rostul. Dvs
hotărâți tot.Avem atașată acestui caiet de sarcini, lista cu toate echipamentele și operațiunile manoperei
pe care am considerat necesar să le identificăm, să le supunem licitației. Sunt unitare, și în funcție de
prețul alocat de către cel care va licita, se face un anumit calcul care îi acordă un punctaj. Cel care va fi cu
punctajul cel mai mare va câștiga licitația, va fi obligat să respecte prețurile unitare pe care le-a trecut în
anexă. Cam asta ar fi în mare ceea ce am trecut eu în documentație. Cred că este suficient de completă şi
concisă. Nu vă pot indica un anumit mod de gestiune, nu e treaba mea să fac chestia asta. Am pus la
dispoziţie toate materialele, tot ce înseamnă parte legislativă, tot ce înseamnă avantaje şi dezavantaje, dvs
rămâne să hotărâţi modul cum veţi funcţiona pe partea de iluminat public. Dacă aveţi întrebări, cu mare
drag.”
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Dl consilier Pop Liviu: „Până la delegare, stâlpii vechi sau care nu sunt în siguranţă de la Electrica, cine
îi preia sau gestionează?”
Dl Bondici: „99% din suportţi sunt în patrimoniul Electrica. În mod normal nu ar trebui să aveţi de
schimbat stâlpi. Dacă unul e deteriorat, se face adresă către Electrica şi ei vin să îi înlocuiască. Dacă veţi
face extindere de iluminat public, pe fondurile dvs., stâlpii pe care îi veţi plăti, vor fi în patrimoniul dvs.”
Dl consilier Bechir: „Pentru acest proiect, acest material, bănuiesc că a fost făcut contra cost pentru
Primărie, nu?”
Dl Bondici: „Da.”
Dl consilier Cerneştean: „ Am o întrebare. La nivelul judeţului Maramureş, câte UAT-uri au delegat
gestiunea. Se ştie? Mă interesează oraşele.”
Dl Bondici: „Oraşele mari, Baia Mare are delegată gestiunea de 20 de ani.”
Dl consilier Cerneştean: „Mă interesează Sighet, Borşa, Lăpuşul”
Dl Bondici: „Sighetul are sigur, Vişeu nu ştiu. Cele 2 oraşe mari au delegat acest serviciu. Tot ce
înseamnă municipii, reşedinţe, au delegat.”
Dl consilier Cerneştean: „Se poate delega şi către Electrica?”
Dl Bondici: „Electrica nu prestează parte de iluminat public. Au avut când a fost împreună cu totul.
Ulterior s-a dat iluminatul public în gestiune.”
Dl consilier Cerneştean: „Am studiat materialul, este destul de stufos, de consistent. Dvs ați lucrat la
elaborarea lui?” se răspunde afirmativ. ”Ați făcut și o simulare să vedeți cum e mai rentabil pentru UAT-uri,
gestiune proprie sau delegată?”
Dl Bondici: ”Recomandarea mea ar fi gestiunea delegată. Și v-am spus și motivele. Din start partea de
atestare și ce am trecut eu acolo pentru firmele care vor participa la licitație, aceleași condiții trebuie să le
îndeplinească și UAT-ul respectiv, chiar și atestarea de către ANR.”
Dl consilier Cerneștean: ”Prin forma aceasta ni se cam pune sula în coaste, ne cam îndrumă către acolo
pentru că ați dat niște condiții foarte costisitoare pentru UAT-uri. La orașele mari este altceva unde
veniturile la bugetul local sunt mai bogate ca și la noi și avem de plătit prea mulți oameni.”
Dl Bondici: „Evident o firmă care are atesatul măcar C2Ao, evident că folosește oamenii aceia și la alte
lucrări.”
Dl consilier Cerneștean: ”Acuma nu dvs sunteți de vină că sunt cei de vină cei care au conceput. Ne
cam bărberesc aici de niște bănuți. Sunt curios cât ar fi costurile necesare pentru o echipă de profesioniști
calificați de 2-3 oameni care vor schimba becurile și cât ne va costa cu delegarea gestiunii. Eu zic că va fi
mai mult cu delegarea gestiunii.”
Dl Bondici:”Nu aș putea să spun.”
Dl viceprimar: ”Orice lucrare făcută în regism propriu costurile ar trebui să fie mai mici.”
Dl primar: ”L-aș ruga pe Bogdan să ne reamitească cum am ajuns aici. Cine ne cere lucrul acesta, că tot
a încercat să evităm, dar nu avem cum să evitam acest lucru.”
Dl Breban Bogdan: ”Așa cum am spus și în comisie, în luna decembrie, ANRSC-ul au evaluat sistemul
nostru public de ilmuniat. În urma notei de control, ne-au lăsat 5 puncte. Un punct era strategia de
iluminat public. Am adoptat hotărârea în februarie. Al doilea era contractul dintre noi și Electrica privind
dreptul de a utilizara electricitatea lor și al treilea era acest serviciu de iluminat ublic pe care noi nu îl
aveam înființat ca și activitate. Exista un ilmunita public, dar făcut în regie proprie fără alte documente sau
hotărâre de consiliu. În momentul în acre am început elaborarea studiului de oportunitate privind
iluminatul public, am mers pe 2 variante: de a înființa în cadrul primăriri un serviciu propriu de iluminat
public sau de a delega gestiunea spre o firmă care va participa la licitație publică. Astăzi, Primăria nu are
capacitate să administreze sistemul de iluminat public sub nici o formă, în sensul că nu este agreată ANR,
nu are oameni pregătiți și atestați, nu are utilaje, nu sunt ingineri, atunci putem discuta de o struțo-cămilă
inexistentă. Cea mai bună soluție, să nu fie probleme pe parcurs, mai mult ca sigur că în decembrie vor mai
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veni odată în control, să scăpăm de acest iluminat public, nu neapărat din prisma să nu îl mai avem, ci prin
firma pe care o vom delega, să fie rapizi la intervenție, să aibă oamenii adecvați. Suma de bani, dacă facem
un calcul al salariilor, 5 oameni să fie, un 4000 lei x 5 x 12 luni cît are anul, fără scule și utilaje. ”
Dl Bondici: ”Acești oameni sunt plătiți zi de zi fie că au sau nu de lucru. O firmă privată va fi plătită doar
pe partea de intervenție. De aceea este catalogul, atâtea becuri schimbate x ”n” lei , costă atât. În timpul
liber, firma respectivă își va utiliza oamenii și în alte scopuri, nu vor sta. ”
Dl Breban Bogdan: ”Sistemul de iluminat public în Baia Sprie va fi nou. În sensul că echipamentele sunt
noi. Apar anumite perturbări din cauza fluctuaților sau în zonele cu lămpile vechi se ard. Nu există așa
deseintervenții ca să se merite să poți păstra o echipă pentru un astfel de erviciu. Dacă vor fi intervenții
majore, noi cartiere, noi zone pentru extindere, avem capacitate de a ne agrea ANR cu personal pe care îl
vom angaja, atunci acel contract de delegare se poate rupe în sesnul legal și se poate da în administrare
directă.”
Dl primar: ”Intervențiile se fac automat, firma e responsabilă sau cum, ne notifică înainte, de bază de
comandă?”
Dl Bondici: ”În mod normal ar trebui să existe un call center la care să se anunțe. ”
Dl primar: ”Scuze că întrerup. Dacă se arde la cineva becu în zonă, că nu se umblă noaptea pe străzi să
se vadă peste tot dacă ard sau nu, omul sună la primărie și se greu se găsește unde cine să îi noteze
defecțiunea.”
Dl Breban Bogdan: ”Primul lucru va fi înființarea dispeceratului cu punct de lucru la Baia Sprie.”
Dl Bondici: ”Toată harta există în format electronic, repet editabil. Dispeceratul poate să fi și la
primărie să se urmărească iluminatul public, fie la firma respectivă dispeceratul propriu. Dacă ar avea
dispecerat propriu ar putea suna oamenii și să se facă intervențiile. Dacă va fi la Primărie, atunci odată ce
omul a sunat se va suna la firma contractată și se vor da reperele, el având harta va știi exact unde e și cu
ce echipament să se deplaseze la fața locului. Prin call center propriu ar exista o evidență mai clară, dar
trebuie luat în calcul că dacă omul sună noaptea poate nu va fi nimeni să îi răspundă.”
Dl viceprimar: „Oamenii sună iua să anunțe că nu arde becul.”
Dl primar: ”În momentul acesta avem suficiente reclamații că nu schimbă destul de repede becurile
pentru că schimbăm destul de greu. Noi adunăm solicitările cam 1 lună, 2, dar un om după 2 luni că nu a
ars becul este deja nervos. Avem de peste tot reclamații. Noi nu ne permitem să închiriem de fiecare dată
PRB-ul și nu vine pentru 1 bec sau 2, adică nu merită noi să îl chemăm pentru atât. Lumea e nemulțumită
de acest serviciu.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 132.
Dl consilier Cherecheș: ”Domnule președinte aș avea și eu o rugăminte la dvs și la colegi, dacă tot am
făcut modificări la ordinea de zi, să facem și S3, că a venit domnul Petre Roman să nu îl ținem.”
Se trece, astfel, la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară Proiect de hotărâre privind aprobarea
preţurilor de pornire în licitaţie a 4 partizi, proprietate publică a Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Dl Roman Petre: ”Am fost și în comisia de specialitate ieri. Multe nu sunt de spus. V-am supus atenției
4 partizi formate în urma doborâturilor de vânt de anul trecut care s-au marcat după ce am dat în licitație
ce ați aprobat. Prețurile din coloana 4 sunt acele prețuri de referință care rezultă din calcul. Noi am propus
prețuri puțin mai mari având în vedere deprecierea acestor materiale de atunci. Nici nu știm ce vom putea
vinde până la urmă, că avem de așteptat de la Minister avizul. Până atunci acest materil lemn se va mai
deprecia un pic, sper să îl putem exploata anul acesta. De aceea am venit în fața dvs. din timp pentru a-l
aproba să nu mai pierdem vremea atunci.”
Dl consilier Cerneștean: ”Ce masă lemnoasă se va tăia?”
5

Dl Roman Petre: ”Total este de 2967 mc, acesta este volumul pentru care solicităm, doborâturile,
restul nu sunt probleme. Restul urmează, răriturile, pe picior, nu au nici o treabă, dar acest material este
jos pe pămînt și fagul în special se degradează foarte repede. Sper să putem valorifica la acest preț. Să nu
fie nevoie să îl mai reducem.”
Dl consilier Bechir: ”Va reuși Ocolul Silvic să își deschidă vânzarea lemnului pentru populație?”
Dl Roman Petre: ”Sigur că da. Avem excedebt acuma. A și scăzut prețul pe piață, este mult material
lemnos și nu numai de la noi din județ. Firmele mari sunt care cumpără lemn de lucru , cherestea.”
Dl consilier Ilieș: ”Lemnul de foc ce preț are acuma?”
Dl Roman Petre: ”Depinde în funcție de partidă. Din depozit la 170lei + TVA.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 133.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 307 mp, înscris în CF nr. 55688 Baia Sprie,
nr. cadastral 55688, situat în Baia Sprie, str. Liliacului, nr. 60, pe care este edificată o construcţie cu
destinaţia casă de locuit, proprietatea numitului Sabou Ciprian-Liviu, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 134.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 161 mp, înscris în CF 55689 Baia Sprie, nr.
cadastral 55689, situat în Baia Sprie, str. Liliacului, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și
cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 135.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către
numitul Niţu Cornel a terenului în suprafaţă de 480 mp, aflat în proprietatea privată a oraşului Baia Sprie,
înscris în CF 50475 Baia Sprie, nr. cadastral 50475, situat în Baia Sprie, str. Caisului, nr. 14, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 136.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
oraşului Baia Sprie şi parcelarea terenului în suprafaţă de 5583 mp, situat în Baia Sprie, str. Ignişului, nr. 10,
înscris în CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2232/2, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz
favorabil din partea comisiilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 137.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală,
parcelarea terenului în suprafaţă de 20414 mp şi atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a
terenului în suprafaţă de 1088 mp, situat în Satu Nou de Sus, înscris în CF 1 Baia Sprie, nr. topo
899/2/6/2/2/2/6, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea
comisiilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 138.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală,
parcelarea terenului în suprafaţă de 92 mp şi atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului
în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Sprie, str. Gutinului, înscris în CF 1991 Baia Sprie, nr. topo 2204/1/4/3,
cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 139.
Dl consilier Sabo: ”Domnule președinte, cred că sunt 6 proiecte pînă acum ca și ale mele, care au
trecut. Întrebarea mea este către domnul consilier Cerneștean, aveți vreo problemă cu familia Sabo sau cu
persoana Sabo.”
Dl consilier Cerneștean: ”Dacă m-a întrebat trebuie să îi răspund că așa e politicos. Dvs. ori nu ați
înțeles bine ori nu ați înțeles că de fapt acolo nu au fost actele cum trebuie. Asta e toată problema. Cred că
sunteți mulțumit de răspuns. Dacă doriți, vă mai pot completa.”
Dl consilier Sabo: ”Să nu confundăm persoana cu afacerile de familie.”
Dl consilier Cerneștean: ”Nu mă puteți lua la rost. Are ceva cu mine? Se rezolvă după.”
Apar discuții aprinse și în contradictoriu.
Dl consilier Bechir: ”Nu vreau să fac morală la nimeni, nu vreau sa fac un lucru moralist, dar colegu
Sabo are dreptate. Ar trebui să fim un pic mai responsabili și nu putem respinge de -3 ori un proiect care
îndeplinește toate documentele și actele necesare. Nu mi se pare normal și nu știu dacă este chiar legal.”
Dl consilier Cerneștean: ”Fiecare are dreptul lui la vot și fieacre vorbește despre el.”
Dl consilier Bechir: ”Are dreptate, trec 7 proiecte pe bandă rulantă și al dânsului...”
Dl consilier Cerneștean: ”Vrei să nu treacă, păi hai că le mai vedem. Mergem mai departe să vedem.”
Dl consilier Sabo: ”Deci am înțeles că atunci aveți o problemă cu familia Sabo și afacerea mea?”
Dl consilier Cerneștean: ”Nu, eu chiar iubesc familia Sabo. O respect foarte mult mai ales pe doamna.”
Dl consilier Sabo: ”Din firma aia trăiesc și doamna și copii mei. Asta vreau să îți explic dumitale.”
Dl consilier Cerneștean: ”De atâta vreme nu ai știut lucrul acesta?”
Apar din nou discuții aprinse.
Dl consilier Sabo: ”Eu sunt cetățean și am avut o cerere ca și cetățean. Vi și te răzbuni în ședința pe
oameni.”
Dl consilier Cerneștean: ”Am avut eu o problemă cu dumneata personal?Adică? Nu am dreptul să am o
opinie?”
Dl consilier Sabo: ”Opinia o dai în spiritul legii.”
Dl consilier Cerneștean: ”Legea îmi dă dreptul să fiu ”pentru”, sa mă ”abțin” sau să fiu ”împotrivă”.
Dl consilier Sabo: ”Cetățeanul te-a trimis aici. Dacă ai ceva cu Dorin Sabo e altceva.”
Dl consilier Cerneștean: ”Dar nu cetățeanu Sabo a trimis aici, pe cetățeanu Sabo eu l-am adus aici, nu
Sabo m-a adus pe mine.”
Apar din nou discuții aprinse și în contradictoriu.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă
de 12284 mp, situat în Baia Sprie, str. Merişorului, înscris în CF 401 Baia Sprie, nr. topo 2200/6 şi atestarea
la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a suprafeţei de teren de 373 mp, înscris în CF 401 Baia Sprie, nr.
topo 2200/7 şi 2200/8, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea
comisiilor.
Domnul consilier Cerneștean cere explicații și informații despre proiectul de hotărâre. Domnul Levente
oferă detalii despre proiectul de hotărâre și precizează că nu se poate construi pe acest teren.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 140.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
organigramei precum şi aprobarea statului de funcţii ale Clubului sportiv orăşenesc „Minerul” Baia Sprie,
cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Dl primar: ”Vreau să susțin eu proiectul că probabil s-a comunicat mai puțin în comisii. După cum știți
avem un club înființat pe baza lesgislației a cluburilor sportive de la data respectivă, care sunt valabile și
acum. În structura de acolo se prevedea președinte, secretar de club și încă o funcție, funcții care nu se
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regăsesc în legea privind salarizarea personalului din administrațiile publice locale și nu se pot asimila. De
ce vrem să salarizăm, pentru că așa cum am discutat și am votat, s-a delegat domnul Dan Vasile fără
renumerație până la înființare, dar la momentul de față este o responsabilitate și vrem să se facă cât mai
transparent. S-au deschis conturi în banca, în AJF, am răma surprinși de cât de mulți copii au venit și s-au
înscris la noi. Avem peste 90, aproape 100 de copi mici plus copii de vârsta 20-22 ani care vor fi într-o
echipă de Liga a -5 – a, ca să aibă și o perspectivă acești copii mici care cresc. Foarte surprinși am rămas de
impactul care l-a avut clubul. Avem deja 120 și în momentul acest nu avem un responsabil direct care să se
ocupe de buna funcționare a clubului și de gestionarea banilor. Dorința noastră este să angajăm cu jumate
de normă Președinte, care să poată să fie responsabil pentru că unitatea va fi verificată de Curtea de
Conturi, organismele statului. Se presupune responsabilitate în moemntul în care mergi să plătești un OP.
Avem primul op de achitat, avem 3 grupe mici în campionatul. Nu putem ține pe cineva cu delegare fără
nici un ban pentru acest lucru. Obiectivul, pentru anul acesta, este să avem vacante 2 funcții, iar cel de
președinte să se ocupe cu jumătate de normă pentru a fi cineva responsabil de banii virați.”
Dl consilier Bechir: ”Spuneți că trebuie să transformați funcția de președinte în funcția de director.”
Dl primar: ”Ca să se poată stabili o salarizare, trebuie să se numească ori director ori altfel, dar nu
președinte.”
Dl consilier Goga: „Ce salar va avea?”
Dl primar: ”Păi funcția de director la momentul de față, nu prea știu sigur cât e. Un singur director
avem la centru care ia undeva la 3000 de lei în mână. Dar la cel acre va veni acuma la club i se va da
jumătate de normă.”
Dl consilier Bechir: ”Deci la cel care va gestiona acest club va lua jumate de normă?”
Dl primar: ”Da.”
Dna consilier Filimon: ”Alte funcții vor fi renumerate acolo?”
Dl primar: ”Altele nu, vor rămâne vacante, dar sunt obligatorii în organigramă ca să poată fi funcținal
clubul. Deci facem angajarea directroului cu o jumătate de normă. Singura care va fi renumerată. La echipa
mare vor fi 2- 3 oameni acre se ocupă, vor fi pe bază de voluntariat. Clubul poate să primească donații de
la părinți, de la firme private, poate să primească și alte venituri. Dar noi ca și responsabilitate pentru
cheltuirea banilor publici, ne dorim un om cu drept de semnătură, ștampilă electronică. Acum înlocuim
sintagma ”președinte” cu cea de ”director”.
Dl consilier Cerneștean: ”Am înțeles următorul lucru. Data trecută eu am înțeles că această persoană
de președinte nu va fi renumerată din bugetul local.”
Dl primar: ”La înființare așa a fost.”
Dl consilier Cerneștean: ”Îl înființăm și după o săptămână îl transformăm?”
Dl primar: ”La înființare s-a delegat, fără renumerare, Dan Vasile până la înființare.”
Dl consilier Cerneștean: ”A doua întrebare. Acest director, persoana care va ocupa postul de director,
este renumerat și în altă parte? Moment este angajat la Sala de Sport. Va pleca de acolo sau ce se
întâmplă?”
Dl primar: ”Poate să ocupe oricine aceste 4 ore. Eu aș dori tot Tică. Poate să rămână și la Sala de Sport
și aici cu 4 ore, cum permite legislația muncii. Ideea este să avem un om care să se ocupe de această bază
sportivă. Poate să fie și altcineva.”
Dl consilier Goga: ”De ce nu se organizează un concurs?”
Dl consilier Sabo: ”Nu se poate să ia salariu ca și funcționar sau ca și angajat la instituție de stat din 2
locuri.”
Dl primar: ”Se poate și asta pentru că este personal contractual.”
Dl consilier Bechir: ”Clubul Minerul este sub Consiliul Local al Orașului Baia Sprie. V-aș ruga domnule
primar, să ne mai informați și pe noi că e ok să dăm doar banii și să nu știm nimic. Ne mai întreabă
oamenii, să știm și noi cine se ocupă, cum se ocupă. Cine este responsabil. Sunt tot felul de discuții și nu
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știm ce să spunem. Cel care reprezintă Clubul Minerul reprezintă, până la urmă, Primăria și Consiliul Local.
Eu, cel puțin, dacă înteabă un cetățean, vreau să știu cine mă reprezintă acolo.”
Dl primar: ”Vă informez oricând.”
Dl consilier Bechir: ”Nu trebuie să cerem noi asta, e bine să o faceți dvs.”
Dl primar: ”Se ocupă Dan Vasile, Blejan Paul de copii pentru că au experiență și știu să lucreze cu copii
mici că e foarte greu de lucrat cu ei. De echipa mare, de înființare, tot așa voluntar, se ocupă Sabin din
Tăuți, Vasile Gherman și Șomcutean, foști fotbaliști.”
Dl consilier Bechir: ”Foști prieteni cu fotbaliști. Vă rog să consemnați asta că nu va fi nimeri renumerat
în afară de director.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 141.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi şi a cheltuielilor necesare finalizării investiţiei „Construcţie şi reabilitare drum
alternativ pe malul drept al râului Săsar, între DC5 şi pod str. Viilor”, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Dl primar: ”Pe scurt aș vrea să vă prezint stadiul lucrărilor. Din păcate, din ce am auzit, la nivel de țară
sunt probelem cu firmele constructoare de drumuri. Cu aceași problemă ne confruntăm și noi. Firma
actuală care s-a luptat să câștige și licitația asta și cea de pe Satu Nou de Sus, la ultima discuție a partciipat
și domnul președinte de ședință, nu vine suficiente utilaje și oameni în teren cum ar trebui să vină. A
turnat binder pe 3 sectoare care erau pregătite dinainte. Trebuia să vină cu mult mai multe utilaje la cât
este de lucru și pe drumul din Tăuți. Am făcut ședință de comandament ieri. Le-am dispus să facem zilnic
ședință de comandament. Toate firmele au multe lucrări. Sunt o grămadă de șantiere deschise, nu ne
interesează acest aspect, însă nu ne dorim să ajungem la fel cum a fost cu IMI SA. Tragem atre de ei și
sperăm să se țină de lucru pentru că, acum pregătesc pentru astfaltare sectorul 5, dar sunt lucrările de
betoane care sunt de durată pe Tăuți. Acesele pe poduri, zid de sprijin care a rămas de făcut cam de 100
dem pe sectorul 5 și ei nu au betoniști. Pe astfaltare vin și au utilaje, dar capace de canalizare de ridicat la
cotă, sunt multe care trebuie făcuten și nu s-au apucat. Ne bucurăm că avem astfaltul, dar vrem să
finalizăm lucrarea cu bine. Facem eforturi mari. Astea sunt firmele, nu au oameni.”
Dl consilier Goga: ”Am fost în teren și am văzut la un pod, mai sus de Horj, că se rupe deja bordura cu
astfalt cu tot, pe partea de către Săsar.”
Dl primar: ”Se vor face verificări.”
Dl consilier Cerneștean: ”Am înțeles că la Satu Nou la acea comsiie recepție a fost și domnul consilier,
e de acolo și e normal să fie așa, dar la Tăuții de Sus nu era normal să fie cineva din consilieri? ”
Dl primar: ”Nu s-a făcut nici o recepție. Nu este nici o dispoziție.”
Dl consilier Cerneștean: ”Ce șanse avem să se respecte termenul contractului?”
Dl primar: ”Este foarte strîns. Am făcut calcul și cu dirigintele de șantier împreună, ar trebui să vină cu
oameni în teren săptămâna viitoare full. Avem și mâine o întâlnire cu constructorul și sper să deblocăm
situația. Nu găsesc oameni la manoperă, cofrage și betoane. Putem să începem să calculăm penalități, dar
nu e corect încă.Dar se poate la grafic eventual.”
Dl consilier Cerneștean: ”Nu se calculează penalitățile de pe acum, ci doar la expirarea contractului. Cel
puțin știți la cine să îi mulțumiți pentru întârzierea aceasta de contract și derogare? Cine a aprobat
eșalonarea contractului? Dacă nu știe domnul primar, am să îl întreb pe consilierul personal să vedem dacă
știe. Primarul actual nu e de vină cu nimic, dar primește pumni în cap. Mai vreu să îl felicit pe Bogdan
pentru implicarea în lucarrea asta. Tot timpul este pe drum, cred că are astfalt pe toate perechile de
pantofi. ”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 142.
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Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării „Regulamentului desfăşurării activităţilor recreative şi de pescuit sportiv la „Ştrandul Baia Sprie
– Clubul pensionarilor în aer liber, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil
din partea comisiilor.
Dna consilier Brezoczki : ”Pentru acest proiect de hotărâre, comisia nr. 3 propune o modificare pe
lângă modificările care au fost supuse regulemantului, respectiv dacă se modifică acea taxă, de fapt copii
până în 14 ani și pensionarii beneficiză de gratuit la acest Club Sportiv, dar existând o cantitate mare de
pește s-a decis să se plătească o taxă de 5 lei de către pensionari și copii, iar până în 3 kg de pește, se poate
duce acasă, acea taxă fiind simbolică. Ce a propus comisia este faptul că din textul modificat care trebuie
să aoară în regulament, nu există posibilitatea pentru pensionari și copii de a achiziționa un abonament
anual. Dacă am considera că un pensioanr plătește 5 lei pentru fiecare intrare, dar merge de 20 de ori întrun an , ar însemna că plătește aceași taxa de abonament anuală ca orice altă persoană. Atunci s-a propus
ca pensionarii și copii să aibă posibilitatea de a opta și pentru un abonament în valoare de 50 lei/an.
Dl viceprimar: ”Prețul achitat de copii și pensionari este un preț subvențional.”
Dl consilier Bechir: ”Nu există nicăieri pescuit gratis.”
Dl primar: ”E bună taxa aceasta, chiar și mică, pentru că veneau copii și erau incontrolabili, pescuiau 3
pești, îi aruncau, ieșeau, veneau înapoi. Peștii trebuie scoși că am făcut analize la ape când au murit peștii
din cauza căldurii mari. Strandul este suprapopulat. Dacă nu scoatem din pește, încep să moară că nu mai
au oxigen.”
Dna consilier Brezoczki: „Ce aș vrea să completez este ca să fim un pic atenți pentru că există
posibilitatea să se interpreteze. Taxa de 5 lei o plătește doar pesnioanrul și copilul sub 14 ani. În schimb
orice alt adult poate opta pentru 100 de lei anual chiar dacă merge de 30 de ori.”
Dl primar: ”Propunere este să fie un abonament și pentru pensionari și copii sub 14 ani.”
Dl consilier Bechir: ”Cele 3 kg de pește le plătește sau nu?”
Dna consilier Brezoczki: ” Nu.”
Dl consilier Bechir: ”Păi în 2 luni de zile îl golesc tot. Cu 5 lei merg zi și noapte și golesc ștrandul. Până în
3 kg să fie un preț modific. Nicăieri nu e gratis. În 5 lei să mergi să iei 3 kg de pește, păi o să stea la rând
acolo.”
Dl primar: ”Se va monitoriza până în Octombrie să vedem exact ce și cum va fi și cât se va prinde.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 14 voturi
“împotrivă” și 1 vot ”abținere” (dl consilier Cerneștean Octavian). Se supune la vot proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută de comisia nr. 3, adică să se includă și prețul de abonament pentru pensionari și copii
de 50 lei/an, și cu monitorizarea până la sfârșitul sezonului, care este votat în unanimitate, 15 voturi
”pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 143.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară Proiect de hotărâre privind identificarea şi
parcelarea terenului în suprafaţă de 23196 mp, situat în Baia Sprie, aferent drumului comunal DC 26, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor.
Dl consilier Cerneștean dorește să știe despre ce teren este vorba și câteva detalii vis a vis de proiect.
Dl Levente: ” Ați luat hotărârea cum 2 luni referitor la dumul pentru proiectul care leagă Baia Sprie –
Satu Nou. Din păcate, înainte să depunem hotărârea și documentația pentru întăbulare, ne-am trezit că cei
de la căile ferate s-au sesizat de la blocul 13 până în Baia Mare peste toată calea ferată, inclusiv porțiunea
DC 26. Din acest motiv documentația aprobată deja de dvs nu s-a mai putut depune la OCPI și a trebuit să
revin cu modificarea documentației respective, și acea bucată care este deja întăbulată de CFR să o scot
din documentație și atunci vor apărea 2 bucăți: de la DN – calea ferată și de la calea ferată – vârf sat
Unguraș. Trebuie să țștiți că am făcut demersuri de a lua legătura cu cei de la CFR pentru a vedea care sunt
posibilitățile și modalitățile de a lua în proprietate fosta cale ferată. Discuții au fost cu colegii din
compartimente, s-a întăbulat tot ceea ce era cânda a Cfr-ului, exceptând acele terenuri care au apucat să
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se întăbuleze cadastral înainte. Casa de lângă calea ferată, nu a mai avut ce să îi facă că deja a fost
întăbulată înainte. Prima casă de la drumul Ungurașului, este până în casă întăbulată calea ferată.”
Dl consilier Cerneștean: ”Și de către cine e întăbulat? De către REMIN? Are și fosta centrală a
minereurilor?”
Dl primar: ”REMIN-ul au avut linia îngustă.
Dl Levente: ” Căile ferate sunt scutite de impozite, dar este specificat că doar căile ferate amenajate.”
Dl primar: ” SNCFR au dorit să întăbuleze, astfel se vor percepe taxe. SNCFR și-au făcut întăbulările
acestea la nivel de țară neținând cont de realitate și de vizita în teren, fără nici o comunicare. Ne-am trezit
la OCPI că acum s-au întăbulat, lucrarea e recentă la nivel de țară. Am făcut o hârtie și leam cerut care e
modalitatea, întrucât calea ferată practic și fizic nu mai există, deci ei nu au obiectul să facă chestia asta.
Care e modalitatea ca terenul, care are mai mult categorie drum decât cale ferată, să se transfere către
UAT Baia Sprie. Nu ne-au dat un răspuns negativ. Ne-au dat niște pași de urmat. Procedura ar fi elaborarea
unei Hotărâri de Guvern prin care acest teren să treacă în patrimoniul Orașului Baia Sprie. ”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 144.
Se trece la punctele de la Diverse, respectiv, Plângerea prealabilă nr. 2363/23.07.2018 a C.M.N.P.N.
REMIN S.A., privind anularea HCL nr. 104/2018 și Plângerea prealabilă nr. 2364/23.07.2018 a C.M.N.P.N.
REMIN S.A., privind revocarea în tot a HCL nr. 88/2018. Ramona Forizs explică situația exactă a
corespondeței cu cei de la compania REMIN și explică și aceste 2 plângeri. Domnul Levente vine în
completare cu faptul că odată ce compania REMIN a întăbulat terenuri după HCL-ul nr. 151 din 2014, ei
trebuiau să vadă că terenurile nu mai sunt extravilan ci au intrat în intravilan. Astfel, se decide că nu se
revocă aceste 2 hotărâri, răspunsul urmând să îi fie comunicat companiei REMIN de compartimentul
Juridic din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Orașului Baia Sprie.
Domnul consilier Bechir anunță că va face demersurile necesare pentru a sse retrage ca și
reprezentant al Consiliului Local al Orașului Baia Sprie din AGA a SC MEDSPRIA SA și, totodată, din comisia
de constatare a investițiilor făcute la Policlinică de societatea sus menționată.
Domnul consilier Ilieș face o sesizare legată de indicatoarele de pe strada Dragoș Vodă de lângă
Biserică, reclamație ce i se va aduce la cunoștință Comisiei locale de circulație. Dna consilier Brezoczkzi de
asmenea solicită o intervenție pe strada Gutinului tot legată de indicatoare.
Domnul consilier Bechir mai solicită din partea șefului Poliției Locale pentru ședința următoare să
se prezinte în scris situația cu acel Regulament dat spre refacere și de 3 luni de zile netrimis înspre Consiliul
Local spre dezbatere și să se precizeze în ce bază funcționează și aplică amenzi, în baza a cărei legi și a
cărei hotărâri de consiliu, cine a aporbat cuantumul lor și modul în care se aplică.
Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinară din data de 23 august 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sarca Ștefan

SECRETAR,
Felicia-Maria Chira

Întocmit și redactat,
Forizs Ramona Cristina Elena
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