JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 24 mai 2018, cu ocazia şedinţei ordinară a Consiliului Local al orașului Baia Sprie, convocat
prin Convocator nr. 4254/18.05.2018 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr. 465/18.05.2018,
conform prevederilor art. 39, aliniatul (1) şi (5) şi (8) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La şedinţă participă: dna secretar Chira Felicia-Maria, dnul Pop Vasile - consilier personal, dnul Petruș
Gheorghe – arhitect șef, dl Bozga Alin – contabil şef Serviciul Cheltuieli, dl Szakacs Levente – şef Birou
cadastru, patrimoniu, lucrări publice, dnul Breban Bogdan – şef Birou Strategii şi proiecte, dl Adi Bercean – şef
Birou Asistenţă Socială, dna Gîndac Luminița - șef Serviciu Public, dl Gherman Vasile – director Cămin pentru
persoane Vârstnice Baia Sprie, dl Todoran Sorin – director Casa de cultură, dna Csonka Ana – şef interimar
Serviciul Venituri, 2 cetăţeni
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 16:
1. Bechir Vasile
2. Bîrda Marcian
3. Brezoczki Valeria-Mirela
4. Cerneştean Ioan
5. Cerneştean Octavian
6. Cherecheş Gheorghe
7. Ciocotişan Gheorghe
8. Filimon Sorina
9.Goga Vasile-Alin.
10. Hitter Annamaria (doamna consilier pleacă din sală la ora 15:20)
11.Ilieș Liviu-Bujor
12.Pop Eftimie
13.Pop Liviu
14.Pop-Sinca Marcela-Monica
15. Sabo Simion-Dorin
16. Sarca Ştefan
Lipseşte domnul consilier Barkoczi Tiberiu, viceprimar.
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.
Pentru această şedinţă ordinară, se fac propuneri pentru preşedintele de şedinţă. Domnul consilier
Sabo Dorin o propune pe doamna consilier Hitter, care se recuză. Domnul consilier Bîrda Marcian îl propune
pe domnul consilier Bechir, care refuză cu motivul că a mai fost şi că pe ordinea de zi este un punct la care nu
doreşte să participle la dezbateri şi pentru care nu votează. Domnul consilier Sabo îl propune pe domnul
consilier Goga Vasile – Alin, care este votat în unanimitate, 16 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost
adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 85.
Președintele de ședință ales este domnul consilier Goga Vasile - Alin.
1

Domnul președinte de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare cu supunerea la vot a
următoarelor procese verbale:
- Procesul verbal de la şedinţa ordinară din 29 martie 2018, care este votat în unanimitate, 16
voturi „pentru”
- Procesul verbal de la şedinţa de îndată din 12 aprilie 2018, care este votat în unanimitate, 16
voturi „pentru”
- Procesul verbal de la şedinţa ordinară din 25 aprilie 2018, care este votat în unanimitate, 16
voturi „pentru”
- Procesul verbal de la şedinţa de îndată din 27 aprilie 2018, care este votat în unanimitate, 16
voturi „pentru”
- Procesul verbal de la şedinţa de îndată din 02 mai 2018, care este votat în unanimitate, 16
voturi „pentru”
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Amenajare parc Oraşul
Baia Sprie”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investiţii „Construire şi dotare imobil nou pentru Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie, judeţul
Maramureş”, faza STUDIU DE FEZABILITATE
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotei de impozit cu 500% pe clădirile şi terenurile neîngrijite,
deţinute de E.M. Baia Sprie
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie a partizii 2391 A I în urma doborâturilor de vânt din
2017, proprietate publică a Oraşului Baia Sprie
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al Oraşului Baia Sprie a mijlocului fix situat în
Baia Sprie, sat Satul Nou de Sus, cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Baia
Sprie şi trecerea acestuia în domeniul privat al Oraşului Baia Sprie
6. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului in suprafață totală de 15.520 mp, situat in Satu Nou de Sus,
înscris in CF 1 Satu Nou de Sus, nr. topo. 889/6/2/2/3 şi 893/10/4/2/2/3/7 proprietate tăbulară a Statului
Român, şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a suprafeţei de 8029 mp, in vederea înscrierii în
cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Oraşului Baia Sprie
7. Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 25857 mp, situat în Baia Sprie,
str. Pietrosului, nr. topo 349/67 din CF 50967
8. Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de24060 mp, situat în Baia Sprie,
aferent drumului communal DC 26
9. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenurilor în suprafaţă totală
de 3238 mp, situate în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 1, înscrise în CF 50091, 50240, 50242 şi 50864 Baia Sprie
10. Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor şcolare de 1 Iunie „Ziua Copilului”
11. Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării civice „Ziua Lacului Albastru” Baia Sprie
12. Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Baia Sprie
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor finanţate din bugetul local şi a sumelor necesare
finanţării, care au fost depuse în cadrul „Programului local pentru acordarea de finanţări nerambursabile
activităţilor nonprofit de interes general pentru domeniile: sport, cultură şi culte religioase”
14. Diverse:
a) Cererea cu nr. 3458/04.05.2018 privind avizul prelungirii orarului de funcţionare a SC ICEBERG
IMPERIUM SRL
b) Adresa cu nr. 516/02.05.2018 a Şcolii gimnaziale „Ioan Slavici” Tăuţii de Sus prin care comunică
suma necesară pentru plata cheltuielilor cu naveta personalului didactic şi didactic auxiliar pe luna
aprilie 2018
c) Procesul verbal cu nr. 4023/14.05.2018 a Comisiei speciale pentru verificarea întreţinerii pajiştii din
Satu Nou de Sus şi a încărcăturii de animale/ha/contract, concesionată Asociaţiei de creştere a
bovinelor „Sătmăiana” din Satu Nou de Sus

Se supune la vot ordinea de zi şi este votată în unanimitate, cu 16 voturi “pentru”.
Ordinea de zi suplimentară este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii solicitării în scris a Oraşului Baia Sprie la subscrierea de
acţiuni a societăţii SC Medspria S.A

Domnul consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, doresc o intervenţie. Domnule preşedinte,
domnilor consilieri, de multe ori am sesizat Consiliul Local, secretariatul, să nu se mai pună pe ordinea de zi
puncte care nu pot fi studiate, puncte în şedinţele de îndată şi extraordinare, puncte pentru material care pot
fi amânate. Acum am citit, la 2 fără un sfert, şi mi se pune sub nas un proiect de hotărâre nou cu nişte chestii,
cu spitalul din Baia Sprie. Nu zic că nu sunt necesare, dar cel puţin 2 aberaţii am găsit în acest proiect de
hotărâre şi eu cred că nu se poate lua în seamă. Odată, printre altele să spună că prin hotărârea noastră de
consiliu o să împiedicăm pierderile din economie, la spital. Vă rog să citiţi ordinea de zi. Şi am mai văzut acolo
o formulare, drept pentru care eu nu sunt de acord şi nu voi vota ordinea de zi suplimentară. Rog pe viitor să
nu ne puneţi în situaţii neplăcute de a trece pe ordinea de zi tot felul de mărunţişuri din astea care nu îşi au
rostul şi care nu sunt de necessitate imediată. Pentru că, de multe ori ni se aduc şi ni se bagă, şi începe şedinţa
şi suplimentăm ordinea de zi. Trebuia să se, potrivit Legii 215, trimită cu cel puţin 5 zile înainte. Măcar ieri când
a fost şedinţa de comisie, trebuia să ni se spună. De acuma, de ieri, de azi dimineaţă a apărut o urgenţă atât de
mare?! Având în vedere că la societatea Medspria sunt mai multe probleme, a fost colegul nostrum la
Medspria şi a văzut care e situaţia. Cu acele casări care s-au făcut şi a fost, culmea, şi un membru din Consiliul
Local, s-au casat unele bunuri care sunt foarte bune, mese de inx care sunt de 7-8 ani, le casează. Inoxul merge
ani de zile. Totul se casează, tot se jegmăneşte bugetul acesta şi banul public. Până când ne permitem să face
aceste lucruri?! Noi suntem puşi aici să apărăm interesul public, nu să dăm cu piciorul şi să ne batem joc de el.
Mulţumesc domnule preşedinte.”
Dna secretar: “Domnule preşedite, dacă îmi permiteţi, o să fac o precizare pe procedură, după care o
să daţi cuvântul, la rugămintea mea, iniţiatorului. Vă citesc din lege “suplimentarea ordinii de zi se poate face
numai pentru problem urgent care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi”. Bun. Aprecierea urgenţei unei problem a Consiliului Local, după mine, o apreciază
însuşi Consiliul Local. Dacă consider de urgenţă pentru oraşul acesta, care i-a adus aici prin votul lor. Nu pot să
o apreciez în mod deosebit eu, ca şi funcţionar public. După aceea, urgenţa o va justifica, în cazul de faţă, cel
care a iniţiat-o. Ordinea de zi suplimenatră nu este semnată nici de primar, nici de viceprimar, pentru că este o
conjunctură în care lipsesc din localitate. Dacă dvs apreciaţi că este urgentă, dacă iniţiatorul vă va justifica în
aşa fel încât să apreciaţi că o puteţi lua în dezbatere, puteţi să o luaţi în dezbatere. Dacă nu, nu. Îl puteţi lua în
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dezmabatere în situaţia în care aveţi raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei şi raportul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Aceasta a fost precizarea pe care am dorit să o fac.
Iniţiatorul este domnul consilier Bechir.”
Dl consilier Bechir: “Sigur că în parte are dreptate domnul Cerneştean, dar sunt iniţiatorul acestui
proiect în calitate de reprezentant al dumneavoastră în AGA Medspria. Ţinând cont de faptul că şedinţa AGA
Medspria a avut loc vineri, sigur că nu puteam cu 7 zile înainte să punem pe ordinea de zi, necesitatea vine din
faptul că a fost şi un pic de scăpare din partea executivului, probabil că luni trebuia făcut proiectul ca să îl
poată studia mai bine comisiile, dar urgenţa acestei hotărâri stă în faptul că, în acest AGA al Medspria am
întrebat dacă este legal, ei fac o subscriere din nou de majorare de capital, ca şi data trecută, am cerut că vrem
să fim acolo la pragul maxim, ca şi Consiliul Local vrem să deţinem acţiuni cât se poate pragul maxim. Am
solicitat, ca şi reprezentant al Consiliului Local, ca, cumpărarea de acţiuni de către noi, să subscriem la această
majorare, dar să fie cumpărate acţiunile în compensare cu datoriile pe care dânşii le au la Consiliul Local.
Conform legii şi statutului acestei societăţi, dânşii au spus că trebuie să facem o adresă, amterializată într-un
proiect de hotărâre în care Consiliul Local este de acord cu această propunere a mea, să o înaintăm dânşilor şi
să solicitat ca şi membru în AGA cu acţiuni de peste 5%, am dreptul să solicit convocarea AGA într-o şedinţă
extraordinară în care dânşii să aprobe această compensare de cumpărare de acţiuni prin stingerea datoriilor
dânşilor către bugetul local. Mi se pare că este o urgenţă. Prescierea va avea loc undeva peste 40 de zile. Dacă
mai amânăm într-o viitoare şedinţă, vom pierde. Şi aşa nu ştiu dacă ne vom încadra să putem subscrie la
această majorare de capital prin această compensare. Nu ştiu dacă vom putea, dar eu zic să încercăm.
Obligativitatea mea ca şi consilier şi reprezentant al dvs. , m-a făcut să fac acest lucru pentru că eu sunt
convins, şi am văzut că şi dvs aţi dorit, ca acea datorie să fie compensată prin cumpărare de acţiuni. M-am
simţit obligat ca în numele dvs. să fac această propunere, tot în numele dvs mă simt obligat să iniţiez un
proiect de hotărâre în acest sens pentru a putea face acea adresă către dânşii ca să putem să ne cumpărăm
acţiuni în schimbul datoriilor. Cu atât mai mult cu cât, eu zic că este şi un argument în plus pentru noi în cazul
în care dânşii, am înţeles, că vor dori să vină cu o propunere prin care să solicita ca datoria lor faţă de bugetul
local să fie compensată prin investiţiile care s-au făcut până acuma acolo. Sigur că le-am spus că sunt nişte paşi
de urmat ca să fim de acord cu această propunere. Dar eu spun că prin această hotărâre pe care o dăm acum,
o să avem un argument în plus în faţa dânşilor, să le spunem că nu vom putea compensa cu investiţia pentru
că noi am cerut compensarea cu datoriile prin cumpărarea de acţiuni. Eu spun că este tot în favoarea noastră
şi acest argument şi această hotărâre. Dumneavoastră consideraţi. Sigur, aveţi dreptate domnule Cerneştean,
s-a făcut nişte greşeli de redactare, le-am văzut şi eu acolo pe proiect cu remitere, nişte termini, dar se pot
modifica cum zic eu şi se poate da drumul la acest proiect pentru a urma paşii normali vis a vis de aceatsă
societate. Şi noi, şi dânşilor, le-am spus şi lor, le spun şi acuma, am spus-o întotdeauna, dorim transparenţă vis
a vis de noi şi de această societate. Vrem să fim cu cărţile pe masă pentru că şi noi vrem acolo un act social şi
medical de calitate, pentru ca cetăţenii să fie mulţumiţi. Dar şi dânşii vreau să fie transparenţi vis a vis de noi şi
deschişi, nu ca şi până acum. Au recunoscut şi ei, a fost o nebuloasă totală, nimeni nu a ştiut cum se face ş ice
se face. Probabil că aceasta a fost intenţia unora care au folosit această societate de mulţi ani de zile într-un
scop electoral şi populist şi această societate este acum la pragul colapsului, datorită unora dintre acele
personaje. De aceea vrem, şi dânşii sunt de acord, să fim deschişi, ca să facem ca această societate să fie
funcţională, noi să fim mulţumiţi că funcţionează şi băisprienii au un act medical de calitate acolo şi aproape, şi
să fie mulţumiţi că sunt acţionari. În câţiva ani vor avea un beneficiu pentru că acesta este rolul lor băgând
banii într-o societate, într-o afacere de unde trebuie să scoţi şi bani. Acesta este punctual meu de vedere. Vi lam prezentat şi expus şi dvs şi l-am exprimat şi în faţa dânşilor. Dumneavoastră hotărâţi ca atare, vă
mulţumesc.”
Dl consilier Sabo: „Nu am putea face o şedinţă de îndată specială pentru asta? Ştiţi de ce vă spun,
pentru că reprezentantul lor care a venit de la Medspria spunea că sunt 3 acţiunionari sau 4, care deţin 10%
fiecare şi ar dori să îşi vândă acţiunile. Dacă noi acceptăm acest lucru, plus cele 40%, important este ca noi să
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ajungem să fim 51%. Momentul în care deţinem 51%, administratorul sau preşedintele AGA trebuie să fie din
partea Consiliului Local. Atunci, avem o mai mare responsabilitate faţă de cheltuirea banului public. Putem, de
asemenea, să propunem în cadrul Consiliului Local dacă e nevoie de anumite investiţii din banii cetăţenilor şi a
Consiliului Local. Pentru că tot ce vom face, vom face pentru cetăţeni. Fiind sub controlul Consiliului Local,
această societate nu ar fi, aşa cum spuneţi dvs., falimentară, în colaps. Atunci, eu nu sunt de acord ca banii
Consiliului Local să meargă într-o societate în colaps. Nu cred că cineva bagă bani sau cumpără acţiuni la o
societate care este în colaps. Sigur că banii nu îi vedem, că nu au de unde să ni dea. Dar dacă spunem, noi nu
vrem acţiuni, daţi-ne banii. Nu ne dau banii, vrem să cumpărăm 51%. Hai să fim şi noi pe picior de egalitate
pentru că ei au nevoie de banii noştri, că nu au bani lichizi să ne plătească datoriile şi nici nu le-am cerut. Noi
am cerut să compensăm, în ideea că pe viitor dacă mai cumpărăm şi acţiunile celorlalţi, vom fi noi majoritari
acolo. Mi se pare normal aşa.”
Dl consilier Bechir: „Două puncte aş avea vă rog, sigur aveţi dreptate, vreau să vă spun ....”
Dna secretar: „Câte acţiuni deţine oraşul, domnule Bechir?”
Dl consilier Bechir: „5,62%, deşi noi am vrut 10%, nu s-a putut pentru că ne-am înscris noi prea târziu la
cumpărarea lor. Ajungem al 10% dacă facem compensarea. Domnule Sabo, stimaţi colegi, noi vom putea
deveni acţionari majoritari, vă spun imediat acum. Dar mai întâi vreau să spun că, atunci când aţi zis că este în
faliment şi nu vreţi să băgaţi banii într-o astfel de societate, ca şi acţionari, noi Consiliul Local, în 2 calităţi, cea
de acţionar şi cea de autoritate publică, ar trebui să punem umărul ca această societate să nu meargă înspre
faliment, ci să prospere. Avem 2 chestii care ne leagă de această societate şi dorim ca actul medical să se
desfăşoare în acest oraş.”
Dl consilier Sabo: „Corect, dar să se desfăşoare cu conducerea societăţii de către o persoană a
Consiliului Local.”
Dl consilier Bechir: „Putem să ajungem acolo. Vreau să vă spun că în şedinţa AGA s-a aprobat ca să se
elimine acel prag de 10% şi se va scoate în şedinţa următoare şi acea chestie, dar nu putea cel care vrea să îşi
vândă acţiunile, să nu le poată vinde decât tot la un acţionar, se va scoate. A cerut primarul amânare, şi bine a
făcut, că vrem să mai studiem un pic şi rămâne pe şedinţa următoare. Pragul de 10% s-a scos. După şedinţa
următoare vreau să vă spun că, Consiliul Local va putea să cumpere 90% din acţiuni, nu 51%. Vreau să văd
atunci dacă suntem capabili să ne-o asumăm, să luăm spitalul pe noi, să îl întreţinem, să îl gestionăm şi să îl
susţinem financiar. Atunci vreau să văd cât suntem de deschişi şi de cu sânge în instalaţie, cum se spune. Dacă
tot spunem că vrem 51%. De luna viitoare vom avea posibilitatea aceasta. Va ţine de noi. O să vedem. Putem
să o facem, că tot spunem asta. Acum vom avea posbilitatea asta, cu acţiuni majoritare cu cât vrem noi.”
Dl consilier Pop Liviu: „La şedinţa AGA au fost invitaţi consilierii, nu au fost mai nici unu, 2 sau 3. Mai
vreţi încă o şedinţă de Consiliu?”
Dl consilier Sabo: „Eu am spus că ar fi binevenită o şedinţă de îndată specială pentru asta.”
Dl consilier Bechir: „Dar v-am explicat, nu ştiu şi aşa dacă ne încadrăm să solicităm acea compensare
AGA, dar haideţi să o facem. Să nu arate iar cu degetul spre noi că nu ne-am încadrat în anumite termene şi nu
am făcut acest demers. Până la urmă este un demers simplu şi normal şi constructiv pentru noi, şi benefic. Vă
garantez domnul Sabo că peste 2-3 luni stă la mâna noastră să fim acţionari majoritari în această societate, va
depinde doar de noi.
Dl consilier Cerneştean O.: “O completare domnule preşedinte, mă scuzaţi că revin încă o dată. Normal
noi, facem această hotărâre de consiliul, să zicem , că a trece, dar deocamdată nu se poate face compensarea
pentru că societatea comercială, potrivit Legii 31, ar trebui, mai întâi, ei să aporbe mărirea numărului de
acţiuni.”
Dl consilier Sabo: “S-a aprobat majorarea capitalului social de la 90.000, la100.000.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Dacă s-a aprobat, atunci e un pas bun.”
Dna secretar: “Ei în Consiliul lor de Administraţie trebuie să fie de acord să facă această compensare.”
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Dl consilier Bechir: „Nu putea vota propunerea mea decât dacă trimiteam o adresă cu aprobarea dvs.
Eu sunt acolo doar reprezentantul dvs.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Noi am mai solicitat acest lucru, că aceasta de la noi a pornit, vă amintiţi
cu câtă tărie am susţinut să se facă această compensare? A fost clar, am susţinut lucrul acesta. De la această
unitate ne putem aştepta la orice, o să vedeţi că în timp vor să o înstrăineze, cu numărul de acţiuni care sunt
acolo, cu valorile care sunt acolo, cine a vrea să cumpere, să cumpere societateta. Că scopul lor acesta a fost,
se lucră şmechereşte, cumpără cineva un bun de la o unitate de stat şi pe urmă face ce face acolo, reparaţii, şi
pe urmă spune cutare, să îmi plătiţi investiţiile făcute acolo, şi ei câştigă acolo din banii noştri.”
Dl consilier Pop Liviu: „Ei nu pot face investiţii fără aprobarea noastră.”
Dl consilier Bechir: „Aveţi dreptate, şi eu aveam aceeaşi chestie şi unii dintre acţionari au ridicat
problema aceasta, adică să treacă de pragul acesta pentru că vor să vândă, nu văd impedimentul. Într-o
economie de piaţă deschisă azi, nu văd care ar fi probelam să opreşti pe cineva să ajungă la un anumit prag
sau să vândă. Dacă dvs dacă doriţi să vă vindeţi societatea, credeţi că e normal să o obstrucţioneze cineva sau
să nu vă lase să o vindeţi?!”
Dl consilier Cerneştean O.: „Sunt făcute investiţiile pe banii mei, nu pe banii Primăriei.”
Dl consilier Bechir: „Prin aprobarea concesiunii acelui teren, chiar dacă vând, nu se poate schimba
obiectul de activitate. Acea instituţie nu poate rămâne decât spital sau act social medical.”
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară şi este votată cu 12 voturi “pentru” şi 4 voturi
“abţinere”(domnul consilier Cerneştean Octavian, domnul consilier Goga Alin, domnul consilier Cerneştean
Ioan, doamna consilier Filimon Sorina).
Dna secretar: “Vom revizui articolul 1 din proiectul de hotărâre şi vom elimina cuvântul “remitere”, dar
ce spunea domnul Cerneştean de economie, acela este titlul Hotărârii de Guvern, titlul normelor. Aşa se
numeşte HG-ul.”
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1 Proiect de hotărâre privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Amenajare parc Oraşul Baia Sprie”, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea celor trei comisii de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 86.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Construire şi dotare imobil nou pentru Grădiniţa cu
program prelungit nr. 2 Baia Sprie, judeţul Maramureş”, faza STUDIU DE FEZABILITATE, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Financiar şi din partea comisiei
Juridice.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 87.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotei de impozit
cu 500% pe clădirile şi terenurile neîngrijite, deţinute de E.M. Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Financiar şi din partea comisiei Urbanism.
Dl consilier Cerneştean O.: “Am o intervenţie domnule preşedinte. Păcat că nu e nimeni din executive
aici, dânşii sun plecaţi, dar sunt ceilalţi funcţionari din cadrul Primăriei. S-a mai emis o hotărâre de Consiliu
prin care se majorează impozitele la cei care nu îşi îngrijesc clădirile şi terenurile şi care şi care se pare că nu sa pus în acplicare.”
Dl consilier Bechir: “Aceasta intră aici, dar este prima. Eu aşteptam o listă.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Dar există şi la alte societăţi şi persoane fizice. Pentru cei care au case
dărăpănate şi descoperite pe marginea drumului DN 18, am emis un HCL şi am avut discuţii cu cei de la
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Serviciul Venituri dacă au făcut undeva intervenţii, se pare că nu s-a făcut nimic. Aş vrea să trag un semnal de
alarmă, la toate hotărârile de Consiliu care se iau să se urmărească dacă se pun în aplicare.”
Dl consilier Bechir: “Sigur că, referirea la care face domnul Cerneştean, şi eu am întrebat într-o şedinţă
trecută. Sunt nişte paşi de făcut, prima victimă, ca să spun aşa, este E. M. Baia Sprie. Şi eu am întrebat de ce nu
sunt mai multe, pentru că în Oraşul acesta sunt, har Domnului, multe dărăpănături.”
Dna secretar: “O să fie victimă dacă nu o s-o conteste în instanţă.”
Dl consilier Bechir: “Ni s-a spus că procedura este destul de anevoioasă. Că vor urma şi altele.
Prioritate zero ar trebui să fie Zarda, pentru că e o clădire care ne-a fost luată cum ne-a fost luată, ca
monument istoric al Oraşului, şi arată cum arată, în ultimul hal, care prezintă deja pericol social şi nu se face
nimic şi s-a dat şi o căruţă de bani deja acolo la unii. Nu se face nimic, nu se impozitează. Chiar dacă conform
noului Cod fiscal, acea clădire şi teren este supus impozitării, se pare că la noi nu funcţioenază şi stă, bine
merci, se dărâmă, nu luăm nici o măsură, dar ne plângem că nu avem bani şi ne iau alţii patrimoniile şi clădirile
şi le lasă în paragină. Noi stăm cu degetul în gură şi aşteptăm, nu ştim ce. Aşa cum spunea domnul Cerneştean,
e ok această hotărâre, dar nu mai în situaţia asta.”
Dna consilier Filimon: „Am primit ieri în comisie o explicaţie şi anume că, până la 1 Ianuarie când se va
aplica această hotărâre, vor fi evaluate mai multe clădiri, şi Zarda şi multe altele, şi că nu vor fi discriminări, că
acesta este începutul şi până se va aplica, vor fi persoanele juridice toate incluse.”
Dl consilier Bîrda: „ Vreau să mă lămuresc, că am înţeles că monumetele istorice erau scutite de la
impozite. Acum nu mai sunt scutite?”
Dl Petruş: „Monumentele istorice unde se desfăşoară activităţi de utilitate publică, gen Biserici, Muzee
sau ceva, sunt scutite. Celellate unde nu se desfăşoară astfel de activităţi, nu sunt scutite, dar prin hotărârea
de aprobare a impozitelor pe anul 2018, am porpus şi aţi aprobat, să acordăm o reducere la impozit la clădirea
monument istoric, o reducere cu 50%. Clădirile monument istoric au un alt regim şi alte greutăţi mai mari de a
le exploata cum vrea proprietarul, şi pentru asta e normal şi Codul fiscal prevede şi recomandă reducerea
impozitului. Planul nostru este să le preluăm şi să continuăm această acţiune la clădirile neîntreţinute şi sunt în
stare de degradare avansată şi le vom impozita care cât putem. La cazul Zarda, acordăm această reducere de
50%, dar vom impozita şi vom majora impozitul la ceilalţi 50%. Pe anul 2018 s-a inclus la impozitare şi din
2019, dacă hotărâţi se va acorda acest beneficiu, dacă nu se va impozita 100% cu majorarea corespunzătoare.”
Dl consilier Sabo: “Domnule Petruş,cum stabiliţi dvs clădirea neîngrijită? Gradul de neîngrijire.”
Dl consilier Bechir: “Prin HCl noi am aprobat şi criteriile.”
Dl consilier Sabo: “Cum stabileşti gradul? În incinta zonei minere, cum este Baia Sprie, sunt mai multe
clădiri, unele care afectează imaginea oraşului, gen flotaţia, şi unele clădiri care nu afectează imaginea că sunt
sus acolo. Cum stabileşti nivelul de impozitare? Noi suntem evaluator? Nu. Şi atunci ne vor da în instanţă şi vor
cere semnătura evaluatorului care a făcut evaluarea acolo.”
Dl consilier Bechir: “Am aprobat un regulament şi o procedură.”
Dl consilier Sabo: “O să ne lovim în instanţă de întrebarea aceasta.”
Dl Petruş: “Prin procedura aprobată de dvs, prin HCL, s-a apreciat gradul de deteriorare, nu se
evaluează clădirea. Comisia numită din cadrul aparatului de specialitate a Primarului face acest lucru.”
Dl consilier Sabo: “Trebuie să fii specialist. Trebuie să fii inginer constructor să ştii ce destinaţie are
clădirea. Dacă este degradată că nu funcţionează sau este degradată că este degradată.”
Dl Petruş: “În documentaţia anexată proiectului de hotărâre vedeţi exact ce s-a făcut.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 88.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie a partizii
2391 A I în urma doborâturilor de vânt din 2017, proprietate publică a Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei Financiar.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 89.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul
public al Oraşului Baia Sprie a mijlocului fix situat în Baia Sprie, sat Satul Nou de Sus, cuprins în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Baia Sprie şi trecerea acestuia în domeniul privat al
Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei
Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu 15 voturi “pentru” şi 1 vot
“abţinere”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 90.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.6 Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului in suprafață
totală de 15.520 mp, situat in Satu Nou de Sus, înscris in CF 1 Satu Nou de Sus, nr. topo. 889/6/2/2/3 şi
893/10/4/2/2/3/7 proprietate tăbulară a Statului Român, şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie
a suprafeţei de 8029 mp, in vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Oraşului
Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei Urbanism.
Dl consilier Cerneştean O.: “Doamna secretar, nu s-a mai aporbat acest lucru odată?”
Dl consilier Ilieş Liviu: “S-a aprobat schimbul de teren.”
Dna secretar: “Şi eu ştiam că s-a aprobat, dar domnul Petruş şi Levi zic că nu, aşa-I Levi?”
Dl Petruş: “ O parte din drum, asta e altă parte din drum.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Deci aprobăm pe bucăţele?”
Dl Petruş: “Pe bucăţi, cum se face documentaţia topografică.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Deci parţial. Mai este şi altă parte care a rămas?”
Dl Szakacs: „Porţiunea de drum aferentă acestui proiect care face legătura între Satu Nou de Sus şi Baia
Sprie pe zona Unguraş, ceea ce am aprobat schimbul data trecută. Am făcut întăbulraea pe zona de la
penitenciar, pe drumul către Baia Mare şi până la Cruce, şi acum, buvata de care discutăm, este de la Cruce
adiacent sau pe marginea satului, până ce intră pe păşune care este întăbulată şi de aceea nu am avut nevoie
să intrăm pentru întăbulare, şi hotărârea cu nr. 8 se referă la porţiunea DC 26, de la drumul naţional până în
vârf la Unguraş care tot aşa se suprapune peste proiectul acesta, pentru acre am înţeles că domnul viceprimar
a semnat azi la Bucureşti finanţarea. Este o porţiune foarte lungă şi de aceea s-au făcut documentaţiile cum
sau reuşit.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 91.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.7 Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în
suprafaţă de 25857 mp, situat în Baia Sprie, str. Pietrosului, nr. topo 349/67 din CF 50967, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 92.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.8 Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în
suprafaţă de24060 mp, situat în Baia Sprie, aferent drumului comunal DC 26, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 93.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.9 Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
Oraşului Baia Sprie a terenurilor în suprafaţă totală de 3238 mp, situate în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 1,
înscrise în CF 50091, 50240, 50242 şi 50864 Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi
cu aviz favorabil al comisiei Urbanism.
Dl consilier Ilieş: “ Am dori să ne facă o prezentare întru cât vedem înregistrată aici o cerere a unei
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societăţi S.C. ENTIRE REAL ESTATE SOLUTION S.R.L. cu sediul în Bucureşti care solicită dreptului de proprietate
asupra imobilelor situate în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 1.”
Dl Szakacs: „ Discutăm de zona, curtea interioare a fostei fabrici de textile dacă bine înţeleg şi este
vorba de terenul de sub clădirea care era atelierul şi liecul cândva şi curtea interioare care nu s-a întăbulat, a
rămas pe Statul Român şi a fost notat pe el o folosinţă pentru Centrocoop. În sfârşit Centrocoop ne-a dat o
hârtie prin care renunţă la această folosinţă de bunăvoie şi nesilit de nimeni. Am putut radia folosinţa. Terenul
respectiv este tot pe Statul Român. Astăzi dacă dvs consideraţi, întăbulăm pentru Oraşul Baia Sprie, este vorba
de 4 bucăţi de teren, unul cu nr cadastral notat pe Statul Român, unul este sub clădire, unul este curtea şi unul
este extinderea aceea pe care o vedeţi, la clădirea de jos care era cantina. Aceste 4 terenuri astăzi figurează pe
Statul Român fără notarea folosinţei deja. Avem dreptul să îl trecem pe Oraşul Baia Sprie care ulterior, dacă
consideraţi, conform cererii respective, să găsim o formă de al înstrăina. Acum noi, astăzi, întăbulăm . Strict,
atât vă rog, atât vă cer, întăbulare a acestor terenuri. Urmarea cererii în momentul în care vom avea
întăbularea, o să vă propune vânzarea sub o formă sau alta. Dacă vor corespunde legal cerinţelor, veţi hotărâ
la momentul respectiv ce veţi face.”
Dl consilier Bîrda: „Cine este societatea?”
Dl Szakacs: „Societatea respectivă este o societate care a cumpărat clădirea de jos, fosta cantină şi
restaurantul. Clădirea era girată la bancă. Clădirea de jos este cumpărată de această societate. Terenul de sub
este a lor deja, au cumpărat cu tot cu teren. Dar extinderea, unde era magazinul de confecţii, bucata nu a fost
cumpărată, este al nostru prin Statul Român. Astăzi dacă îl întăbulăm, doresc cumpărarea şi acelei bucăţi de
131 mp. Totodată, curtea interioare şi terenul aferent de sub clădirea unde a fost şcoala, este pe Statul român
astăzi pe care a fost notată o folosinţă. Astăzi nu mai e notată folosinţa, am radiat-o. Notăm pe Oraşul Baia
Sprie. Clădirea de sus este momentan pe bancă, notat pe ea un contract, un antecontract de cumpărare tot a
acestei societăţi şi inclusiv clădirea din spatele fostei şcoli unde a fost fabrica de napolitane. Ei doresc să
cumpere toate aceste clădiri. Din câte ştiu eu, se doreşte construirea unui supermarket în zona respectivă,
deci clădirile vor fi radiate.”
Dl consilier Sabo: „Clădirile acestea au fost a societăţii de ciocolată, nu?”
Dl Szakacs: „Da.”
Dl consilier Sabo: „Au concesionat clădirile, au concesionat terenurile?”
Dna secretar: “Pertinentă întrebarea.”
Dl consilier Sabo: “Unde este terenul, una este clădirile.”
Dl Szakacs: „Clădirea de jos a fost cumpărată.”
Dl consilier Sabo: “Societatea care a fost acolo a cumpărat clădirile?”
Dl Szakacs: „Da.”
Dl consilier Sabo: “De la cine a cumpărat clădirile.”
Dl Szakacs: „Asta nu ştiu. Momentan Sauro nu mai e proprietar acolo. Dvs doriţi să ştiţi de la cine a
cumpărat Sauro să înţeleg? Asta nu ştiu, de la Centrocoop probabil.”
Dl consilier Sabo: “Una este clădirile au cui au fost şi le-a cumpărat Sauro, şi întrebarea mea este dacă
a cumpărat Sauro clădirile, terenul de sub ele a fost concesionat de Sauro, a fost a vechilor proprietari, a cui
e?”
Dl Szakacs: „ Terenul de sub construcţia care a fost fabrica de confecţii şi curtea interioare de care vă
spun eu nu au avut nici un contract pe el pentru că era notată folosinţa aceea de la Centrocoop. Terenul de
sub clădirea care a fost fabrica de napolitate, care am spus că are un număr cadastral, are un contract de
concesiune încheait cu Primăria Oraşului Baia Sprie. Iar terenul de sub construcţia care este fosta cantină şi
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restaurant, a fost la momentul respectiv, cumpărat de Sauro, astăzi proprietar este această societate. Au luat
de la bancă. Este destul de complicat, este o speţă complicată, dar eu zic că va trebui să o desluşim până
şedinţa următoare. Astăzi nu doresc altceva decât să întăbulăm ca să avem motiv să ne apucăm în speranţa că
vom lua nişte bani. Până nu întăbulăm, nu avem nici o explicaţie. Referitor la firma respectivă care doreşte
cumpărarea, nu cred că este treaba Consiliului Local sau a noastră a Primăriei ce cumpără ei. Ceea ce vindem
noi, da. Celelalte....”
Dl consilier Sabo: “ Interesant că dacă nu venea domana de la Sauro sau nu vindea, noi nu ştiam că
terenurile sunt a Statului Român.”
Dl Szakacs: „Ba da ştiam. De mult luptăm.”
Dl consilier Sabo: “Avem ceva contract de concesiune?”
Dna secretar: “Este, nu pe tot terenul. Dar este şi care a făcut obiectul a nimic.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Acolo a fost o harababură veche şi acum e momentul să o limpezim un pic.
Una peste alta, cel care a fost acolo, trebuie ajutat să îşi rezolve problemele. Noi doar atât facem, nu facem
nici o ilegalitate, că aprobăm legalizarea, întăbularea, acestor suprafeţe de teren, care vor devein în prima
fază, în proprietatea Primăriei, şi asta contează.”
Dna secretar: “Având în vedere că au făcut obiectul unor contracte de concesiune, fără să fie trecut în
proprietatea noastră.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru” (domnul consilier Bechir Vasile nu participă la dezbateri şi nu participă la vot). În urma votului
exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 94.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.10 Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor şcolare de
1 Iunie „Ziua Copilului”, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei
Financiară şi Juridică.
Dl consilier Cherecheş: “S-au împărţit banii pe şcoli. Au foste chemaţi domnii directori şi fiecare vor
organiza activităţi pentru şcolile pe care le conduc de Ziua Copilului. Despre asta este vorba.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 95.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.11 Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării civice „Ziua
Lacului Albastru” Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei
Financiară şi Juridică.
Dna consilier Brezoczki: “Este vorba depsre diferite amenajări care se fac în jurul Lacului Albastru,
ecologizarea zonală sâmbăta, ziua în care are loc serbarea acestei zile. Mai sunt alte acţiuni care sunt în jurul
Puţului Farncisc, reabilitarea, ecologizare şi la zona borcut se vor pune 2 bănci care ies în aer liber să aibă
posibilitatea să stea într-un mediu curat. Se vor face marcaje pentru traseul Baia Sprie – Lacul Albastru.
Suntem invitaţi ca şi voluntari în această acţiune alături de copii de la şcolile de pe raza Oraşului Baia Sprie.
Deci cine doreşte, sâmbătă de la ora 9, plecarea este din curtea Primăriei.”
Dl consilier Bechir: “O acţiune binevenită, chiar i-am sugerat domnului primar că ar trebui mediatizată
mai mult şi chiar mi se pare că Lacul Albastru, este o zonă care ne reprezintă mai mult ca şi oraş decât ziua de
15 August. Chiar i-am propus să mutăm zilele oraşului la această dată pentru că cea veche era legată de zona
minerească. Era ziua minerului, s-a făcut aşa o chestier să fie ziua minerului împreună cu ziua oraşului pentru
că oraşul era mineresc. Minele s-au închis. Mineritul nu mai reprezintă oraşul Baia Sprie. Lacul este un punct
de atracţie, ar trebui să ne legăm de ceva care reprezintă oraşul mai bine acum. Mi se pare că Lacul Albastru
este un punct de reper pentru oraş care poate fi exploatat mai bine.”
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Dl consilier Cerneştean O.: ”O intervenţie domnilor colegi şi domnilor din executiv, numai doamna
secretar este aici numai, în zilele trecute eram aici la un magazine de al meu, şi a fost o maşină cu nişte turişti
străini şi m-a întrebat unde este Lacul Albastru că vor să îl viziteze. Le-am explicat cam pe unde, dar i-am trimis
jos la Centrul de Informare Turistică să le dea o hartă să se descurce. Ei au zis că s-au oprit acolo şi ieri că au
dormit în zonă şi au oprit şi astăzi şi nu e nimeni. Nu ştiu la cine să mă îndrum să zic asta. Ia uite cum aruncăm
la bani la acel centru de informare şi nimeni nu stă acolo. Este un câine şchiop care nu merge.”
Dl consilier Sabo: “Nici sub o formă de glumă, nici măcar să nu gândim, Oraşul Baia Spria va ramâne în
istorie un oraş al minerilor. Că va mai fi minerit, că nu va mai fi, deci ziua să rămâna, cel puţin cât vom trăi vreo
50 de ani, 100 de ani, trebuie menţinută această zi. Pentru acei mineri care mai sunt şi care au muncit şi au
contribuit la oraş. Mineritul a participat la dezvoltarea oraşului.”
Dl consilier Ilieş: “Da, doream o mică precizare, şi în şedinţa de comisie am prezentat-o, ca în acţiunea
aceasta binevenită cu Lacul Albastru, dovadă că încep să funcţioneze un pic lucrurile în oraşul nostru la nivel
de comunitare prin implicarea tuturor factorilor care există, propun ca în această derulare a activităţii de
sâmbătă, să se pună accent şi pe indicatorii direcţionali spre lac, să fie vizibile, să poată ajunge toată lumea
acolo.”
Dl Todoran: “Deja am început activităţile penrtu Ziua Lacului Albastru, unele indicatoare deja sunt
montate, altele urmează sâmbătă şi pentru că sunt multe pe ordinea de zi a programului, am început chiar de
azi derularea anumitor puncte împreună cu Serviciul Public.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 96.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.12 Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate
Zilelor Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei
Financiară şi Juridică.
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, aş avea câteva precizări. Am fost de acord cu
alocarea sumei, dar mi-ar fi plăcut să văd un program de activităţi anexat la materialul acesta, mi-ar fi plăcut să
ştiu locaţia, că dacă mergeţi iar la Căminul de Pensionari veţi fi numai voi şi aceia de la Cămin. Văd aici 84.000
lei + TVA. De unde aţi ajuns la suma respectivă?”
Dl Todoran: “Stimaţi consilieri, sigur că am să ofer explicaţii pentru toate. Locaţia am stabilit să o avem
în parcul de jos, în parcul Lidl, că întradevăr, data trecută s-a ţinut în Parcul Străbunilor şi am fost destul de
criticaţi ca şi Primărie, ca şi Consiliu Local, în general ca şi UAT. Am zis, contează foarte mult şi părerea
cetăţenilor, marea majoritare nu au fost de acord cu locaţia. Aşa că am decis să o ţinel în acest parc Lidl,
pentru că altă locaţie nu avem deocamdată. Ar fi fost minunat să avem partea de jos unde se ţinea cândva,
unde va fi viitorul parc. Sperăm că la anul va fi acolo. Suma este 84.000 lei + TVA, am spus că această
sărbătoare a oraşului se va ţine pe 2 zile, sâmbătă şi duminică….”
Dl preşedinte de şedinţă: “Este trecut 18-19 August, aţi rămas aşa?”
Dl Todoran: “Aici vreau împreună cu dvs să decidem data, poate fi şi 11-12 August. Nu eu decid, noi
împreună. În 11-12 m-am gândit că e post. Atunci să nu facem gălăgie. Mai este şi cealaltă variantă, după 15
August, 18-19 August. Nu am un program stabilit, până luna viitoare sper să îl definitive şi să vin să vi-l prezint
pentru că nu îl stabilesc singur. Cu artiştii trebuie să stabilesc exact, să îi sun, să le dăm avans, să vadă dacă
sunt disponibili şi care dintre ei. Doresc un cap de afiş, de aceea e suma mai mare. Anul trecut a fost cum a
fost, dacă vrem să facem ceva cât de cât e nevoie de bani.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Dacă plouă, v-aţi gândit?”
Dl Todoran: “Şcena va fi acoperită şi vor fi câteva corturi.”
11

Dl consilier Bechir: “Îmi pare bine că domnul director s-a repliat rapid, şi sigur că ascultă de ce spun
cetăţenii, ca şi domnul Cerneştean, mi-as fi dorit să veniţi cu un program clar, locaţia, propuneri, programul,
ajungem la suma asta. Am înţeles, e ok. Anul trecut v-am spus că probabil va fi un fiasco cu ce se întâmplă vis a
vis de locaţie. Apreciez totuşi atitudinea primarului care a dorit să reînvie acest parc care nu va fi reînviat
niciodată, dar aş vrea să vă întreb după acele manifestări care au spus că vor fi sacrificate pentru a readuce şi a
reamintre actracţia pentru acel parc, aş vrea să vă întreb cum arată acel parc acuma, dacă puteţi să îmi spuneţi
careva dintre dvs., poate cei de la Serviciul public. Am vrut să îl reînviem şi resuscităm, poate îmi spuneţi cum
arată acum.”
Dna Gândac: “Este cosit la o tură de coasă anul acesta.”
Dl consilier Bechir: “Foarte mulţi cetăţeni au spus că nu pot intra acolo că iarba e prea mare, de 2 m.”
Dna Gândac: “În parcul civic, de la Lidl?”
Dl consilier Bechir: “Parcul Străbunilor.”
Dna Gândac: “Acel parc nu este cosit absolute deloc.”
Dl consilier Bechir: “ Am sacrificat Ziua Oraşului anul trecut ca să revitalizăm acel parc. Şi i-am dat
dreptate domnului primar. Acum am întrebat doar. E parcul oraşului. S-a făcut pe bani mulţi, europeni. E
singurul parc la acest cabaret pe care îl avem în oraş. Vi se pare normal să fie întreţinut aşa cum e acum şi să
arate aşa?”
Dna Gândac: “Mi se pare normal să le facem pe toate de pe lista cu prioritate. Acel parc doar noapte
este mai circulat. Dar urmează.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 97.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor finanţate
din bugetul local şi a sumelor necesare finanţării, care au fost depuse în cadrul „Programului local pentru
acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor nonprofit de interes general pentru domeniile: sport,
cultură şi culte religioase”, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei
Financiară şi Juridică.
Dl consilier Cerneştean O.: “Am o intervenţie la acest punct. Domnilor consilieri, la Tăuţii de Sus, luni a
avut loc o festivitate cu dezvelirea unei Troiţe şi cu eroii, în care a fost implicată Primăria, o societate privată şi
în special Biserica şi, după ce s-a terminat, a fost o activitate foarte frumoasă, unii dintre colegi au venit,
pentru care le mulţumesc că au vizitat Tăuţii de Sus. Părintele din Tăuţii de Sus m-a rugat un lucru, să îi
transmit mulţumiri Consiliului Local pentru că s-a repartizat 5.000 lei, dar rugămintea ar fi următoarea.
Cheltuielile pe care le-a mai avut, ar mai avea nevoie de încă 3.500 lei rotund.Vă rog să luaţi act de ce s-a
întâmplat acolo şi să mai adaugăm la suma asta de 5.000 lei, încă 3.500 lei.”
Dl consilier Bechir: “Se pot modifica şi jongla la propunerea consilierilor. Sumele nu sunt bătute în cuie,
sunt propuse de comisie, plenul votează.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Vă rog să luaţi act de această rugăminte şi să ajutăm că un astfel de
eveniment are loc la 100 de ani.”
Dna consilier Brezoczki: “Din start ar trebui să ştie toţi consilieri cum s-au repartizat sumele, pe ce bază
şi ce proiect au în spate aceşti bani, scopul fiecărui participant. Tăuţii de Sus are ca scop amenajarea unei
biblioteci, s-au cerut 10.000 lei şi adevărul că sumele primate sunt reduse, ca să le putem defalca, am dat
tuturor proiectelor eligibile, chiar toate depuse au fost eligibile, şi ei au primit 5.000 lei.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Dar a avut evenimentul acesta stimată colegă.”
Dna consilier Brezoczki: “Proiectele sunt diferite. Banii aceşti au scop a ce s-a cerut la depunerea lor.”
12

Dl consilier Cerneştean O.: “Ştim asta, dar în cadrul şedinţei sumele se pot jongla. Vedeţi că la nivel de
Baia Sprie nu s-a reuşit să se facă o astfel de manifestare.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Dacă ne uităm la sumele de la Biserici, cei din Parohia Ortodoxă Sf Împăraţi
Constantin şi Elena, cât şi Parohia Romano – catolică, de fiecare dată favorizaţi, 10.000 lei, şi Tăuţii de Sus,
5.000 lei. De fiecare dată şi Tăuţii de Sus şi Satu Nou sunt ptivaţi să li se acorde mai mulţi bani.”
Dl consilier Pop Liviu: “Eu sunt de acord ca de la Biserica “Pogorârea Sf Duh”, de aici din oraş, că nu au
cerut şi nu li s-a dat, să dăm la Tăuţi.”
Dna consilier Brezoczki: “Dacă nu au cerut, nu li s-a alocat, deci nu aveţi cum să faceţi transfer.”
Dl consilier Cerneştean O.: “În cadrul plenului putem modifica sumele. Ne va da explicaţii domnul
contabil şef.”
Dl Bozga: “Este datoria comisiei, nu a mea.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Bine, dar dvs ce ziceţi?”
Dl Bozga: “Nimic.”
Dl consilier Bechir: “comisia a propus. În plen se vin cu propuneri şi se votează ca atare.”
Dna consilier Hitter: “Eu propun ca dacă plenul vine cu alte propuneri, să ia proiectele şi să le studieze,
să vadă pentru ce s-au cerut bani, pe bază de proiecte. Au fost cerute anumite documente, documentaţie, s-a
scris proiectul.”
Dl consilier Bechir: “Ei au cerut. Comsia a propus.”
Dl consilier Ciocotişan: “La ce mai e nevoie de comisie atunci dacă noi facem altfel?”
Dl consilier Bechir: “Corect, dar asta nu înseamnă că ce propune comisia este bătut în cuie.”
Dl consilier Cerneştean O.: “ E vorba să găsim suma, să suplimentăm cu 3.500 lei”
Dl consilier Ciocotişan: “În toamnă va fi mai fi o sesiune.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule contabil, putem suplimenta suma aceasta cu 3.500 lei?”
Dl Bozga: “În trimestrul III dacă sunt bani.”
Dl consilier Bechir: “Domnule preşedinte, banii primiţi au fost pe 3 trimestre, noi i-am împărţit pe 2
trimestre. Va mai fi o sesiune de împărţire.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Se paote vota de acuma suma pentru trimestrul III.”
Dna consilier Hitter: “Dar trebuie să vedeţi proiectele, ce înseamnă, care Biserică ce a cerut şi pentru
ce, ce lucrări are, care sunt costurile lor.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Vă rog să mai ţineţi cont de un lucru. Contribuţia la bugetul local de la
Tăuţii de Sus e mai mare ca şi la Bisericile din Baia Sprie, pe care le apăraţi, vă rog să ţineţi cont şi de lucrul
acesta.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Eu aş propune din totalul sumelor care sunt alocate la diferite Biserici care
sunt trecute aici, dacă diminuăm de la fiecare cu o anumită parte din dumă să cădem la suma de 3.500 lei, nu
cred că ar fi o problemă.”
Dl consilier Bechir: “Acuma sigur nu ai cum exact 3.500 lei, să zicem că mai punem 2.000 lei. Nu
neapărat 3.500 lei. Şi împăcăm şi capra şi varza.”
Dl consilier Sabo: “Aporbăm acum ca în trimestrul III să dăm la Biserica din Tăuţii de Sus 3.500 lei.”
Dna consilier Brezoczki: “nu sunt de acord să tratăm aceste proiecte în comisii şi să le studiem şi să
alocăm sume şi în plen să facem tranzacţii aşa după ureche fără să fie studiate proiectele.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Nu sunt după ureche. Dacă eraţi acolo,vedeaţi. Nu este ca şi la Ziua
Oraşului şi altele. Tăuţii de Sus este unitate categoria A.”
Dna consilier Brezoczki: “Domnile Cerneştean, nu dvs aţi fost la 3 comisii diferite.”
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Dl preşedinte de şedinţă: “Ceea ce s-a făcut la Tăuţii de Sus, cum a spus şi domnul vicepreşedinte de la
Consiliul Judeţean, putem să ne fie ruşine ca instituţie public Primărie Baia Sprie şi Consiliul Judeţean, tot ce sa făcut, s-a făcut din fonduri private şi Biserica.”
Dna consilier Brezoczki: “Asta este foarte rău. Trebuia cerut din timp.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Şi acuma ne cramponăm că sunt eu din Tăuţii de Sus şi mai e de dat 3.500
lei. Mare minune. Bine că se poate da când e vorba de alte proiecte.”
Dna consilier Brezoczki: “Nu e vorba de dat. E vorba că deciziile s-au luat în comisii pe bază de proiecte,
la asta m-am referit. Doar la asta. Mai sunt Biserici care nici măcar nu au cerut şi nu au depus proiecte.
Aprecierea pe care am făcut-o a fost doar vis a vis de răspunderea comisiei, de câte ori ne-am întâlnim să
verificăm dosarele propuse, evaluarea lor, până la urmă este timp consumat din timpul nostru personal. Pe
urmă venim să face jonglări între sume. Da, se pot face propuneri, dar vă rog frumos, nu catalogaţi că e
Biserica din Tăuţi sau din Baia Sprie, nu ştiu care. Dacă prioritar se poate face lucrul acesta, în funcţie de scopul
pentru care s-a depus proiectul. Nu puteţi să primiţi bani ca să acoperţi evenimentul de luni. Deci chiar îmi
pare rău, trebuia cerut înainte, dacă proiectul a avut ca şi scop clar amenajarea unui spaţiu pentru bibliotecă în
Biserica din Tăuţii de Sus. Deci spaţiu pentru bibliotecă. Nu puteţi să schimbaţi destinaţia banilor. Ei vor trebui
să aducă justificări a banilor.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Doamnă, aveţi un vot, nu incitaţi lumea la ură şi la nemulţumiri.”
Dl preşedinte de şedinţă: “ Încă o precizare. Domnul iniţiator al acestui proiect, domnul Pop S. Vasile, a
făcut o cerere de finanţare de 10.000 de lei la Primăria Oraşului.”
Dl consilier Bechir: “Domnule preşedinte, haideţi să nu ne abatem de la drum, s-a căzut în altceva,
sigur că s-a făcut, am fost acolo, a fost frumos. Nici mie nu mi-a picat bine că domnul Dăncuş ne-a criticat,
justificat sau nejustificat. Ne-a criticat şi pe noi şi pe ei, până la urmă dacă ne-a criticat şi s-a simţit, nu trebuia
să vină acolo. Este părerea dânsului. Sigur că, justificat zic eu ne-a criticat puţin, pentru că a fost o acţiune
extraordinară. Am înţeles de la domnul primar că şi Primăria a contribuit acolo cu Serviciul public la o
activitate destul de amplă , cu se s-a putut. Haideţi să nu le amestecăm. Îi dau dreptate şi colegei mele pe
pentru că suntem o comisie care n-em întâlnit de câteva ori şi ne-am luat din timpul nostru, dar iar o soun şi
pe cealaltă, nu ne obligă nimeni să participăm la aceste comisii sau să ne implicăm în aceste comisii. Suntem
consilieri locali, dacă vrem să ne implicăm în bunul mers al comunităţii facem, dacă nu, plecăm din comisii. Are
dreptate că ne-am întâlnit de câteva ori şi ne-am tocat nervii şi timpul ca să ajungem la aceste propuneri. Dar
pe partea cealaltă nu minimalizăm nici roul Cosniliului Local care spune clar, comisia propune, în plen se pot
face alte propuneri să se poată vota. Haideţi să fim cinstiţi şi corecţi cu noi şi să facem ca atare.”
Dl Todoran: “Îmi cer scuze, nu ştiu dacă e propice sau indicat să iau cuvântul în asemena situaţii.
Domnul Pop S Vasile a avut tot sprijinul Primărie şi implicit şi al dvs, Consiliului Local, prin Primărie. Deci nu că
nu a fost susţinut. În toate demersurile şi de fiecare dată când a venit la domnul primar sau aici, a fost primit
cu braţele deschise şi de domnul primar şi de mine. Acum, vis a vis de ce a zis domnu Dăncuş, domnul primar a
spus după, iniţiativele cetăţeneşti, ale ONG-urilo şi aşa mai departe, sunt lăudabile, nu trebie să ne fie nouă
ruşine. Pe acest proiect au fost câştigaţi bani prin comisia de Centenar, din 60 per ţară, 3 vor veni la Baia Sprie.
Banii nu s-au alocat încă, vor fi. Am lucrat împreună, este vorba de 80.000 lei. Vom vedea ce se va întâmpla.
Nu trebuie să ne fie nouă ruşine, trebuie să ne mândrim că avem ONG-uri şi oameni care se implică.”
Dl consilier Pop Liviu: “Eu propun ca în semestrul III să se dea pentru bibliotecă încă 3.500 lei.”
Dl consilier Bechir: “Ca să fim corecţi până în capăt, în sesiunea a doua nu se pot da bani tot pentru
acelaşi proiect. Ca să spunem lucrurilor pe nume până în capăt şi să nu ne păcălim unii pe alţii că nu mi se pare
corect.”
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Dl preşedinte de şedinţă: “ O să am două propuneri la vot. Proiectul în forma iniţială şi propunerea
mea de a diminua din sumele celelalte.”
Dl consilier Bechir: “Nu poţi aşa, trebuie să spui concret. De unde vrei să luăm şi unde să pui.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Să cădem de comun acord de unde să luăm, aă ajungem la suma de 3.500
lei.”
Dl consilier Bechir: “Atunci fă propunerea concretă. Luăm de aici 1000, de dincolo 1000 si punem
acolo. Nu că diminuăm de acolo şi de dincolo. Trebuie clar, de unde şi cu cât. Aşa trebuie să sune propunerea.”
Dna consilier Hitter: “Aş vrea să intervin puţin. Întradevăr noi am analizat acele dosare şi proiecte
depuse pentru anumite lucrări. Trebuia să ne gândim la fiecare lucrare, de la fiecare Biserică, ce fel de lucrări
au de făcut, ce costuri, cât au cerut.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Au prezentat devize careva?”
Dna consilier Hitter: “Fiecare, era cerut la dosar.”
Dl consilier Cerneştean O.:”Eu nu le-am văzut la comisii, le-aţi văzut dvs?”
Dna consilier Hitter: “Bineînţeles, cei de la comisii le-au analizat. Sunt în dosarul proectelor.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Şi la proiectul nostrum s-a solicitat 10.000 lei şi s-a dat 5.000 lei.”
Dna consilier Brezoczki: “Şi la Satu Nou de Sus la fel, 10.000 solicitat, 5.000 aprobat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “aţi văzut că nu s-a dat cât e în proiecte?”
Dl consilier Cherecheş: “Păi dacă nu sunt mai mulţi bani!”
Dl consilier Cerneştean O.: “ În altă parte sunt bani, la Biserca asta nu sunt bani. Uite că fac o
propunere tranşantă, domnule preşedinte. Să se ia de la Biserica Romano-Catolică, tăiem 2.000 lei şi dăm la
Biserica din Tăuţii de Sus. Vă rog să supuneţi la vot.”
Dl consilier Bechir: “Mi se pare normal ca fiecare dintre noi să se lupte pentru comunitatea pe care o
reprezintă.”
Dna consilier Hitter: “Ar trebui mers la faţa locului să vedem acele investiţii.”
Dl preşedinte de şedinţă: “ Propun, de la culte religioase, de la Parohia Ortodoxă “ Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” să diminuăm cu 1000 lei suma şi de la Parohia Romano-Catolică Baia Sprie cu 1000 de lei
suma.”
Dna secretar: “Eu aş dori să pun o întrebare domnului şef Serviciu Cheltuieli. Au depus documentele
justificative aşa cum era ghidul? S-a verificat? Nimeni nu e sancţionat?”
Membrii comisiei confirmă că totul este în regulă şi toţi au fost eligibili pe ghid.
Dl consilier Bechir: “Domnule preşedinte, fiecare are drepatte şi îi apreciez pe colegi că îşi sprijină
comunitatea pe care o reprezintă aici şi trebuie să facă rost de bani. E ok. Nu trebuie să ne supărăm unii pe
alţii sau să ne privim urât unii pe alţii. Aşa trebuie să facem şi aşa trebuie să fim. Dar nu numai în situaţia asta.
În toate situaţiile ar trebui să fim la fel. Haideţi să facem să fie bine pentru toată lumea, să nu fie rău, cum
zicea adorabilul nostru, Gică Hagi, propun să luăm acei 5.000 de la social care au rămas, neutilizaţi, pentru că
nu am avut solicitări, şi din acea sumă de 5.000 să mutăm capitolul. Se poate domnule contabil?”
Dl Bozga: “ Conform procedurilor pe ghid, nu. Nu mai e procedura iniţială. Acum nu se poate. În
următoarea sesiune vom face alţi paşi, dar acuma nu se mai poate.”
Dl consilier Ilieş: “Ce se întâmplă cu suma aceasta?”
Dl Bozga: “Rămâne pentru sesiunea a doua.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu 8 voturi “pentru”. Astfel,
hotărârea nu a fost adoptată. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus în plen de
domnul consilier Goga Vasile – Alin, care este votat cu 9 voturi “pentru”, 2 voturi “abţinere”, 5 voturi
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“împotrivă” din totalul de 16 consilieri prezenţi. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR.
98.
Se trece la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară, cu nr.1 Proiect de hotărâre privind
aprobarea depunerii solicitării în scris a Oraşului Baia Sprie la subscrierea de acţiuni a societăţii SC Medspria
S.A, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil al comisiei Financiară.
Doamna secretar dă citire la articolul 1 modificat, renunţând la cuvântul „remitere”.
Dl consilier Bechir: „Doamna secretar, nu către Consiliul de Administraţie, ci către AGA. În Consiliul de
Administraţie nu avem nici o problemă, că nu avem acces.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Să se specifice că toate datoriile le stingem, de toţi cei 120.000, atenţie.”
Dna secretar: „ Nu putem spune 120.000 lei că până facem compensarea se mai adună penalităţi.
120.000 lei este astăzi. Nu trecem suma. Specificăm cu acţiuni. Titlul este bine formulat? Nu ar trebui să scrie
„solicitarea de compensare a datoriilor cu acţiuni”.”
Dl consilier Bechir: „Prima dată trebuie să te înscrii la subscriere. Trebuie să adresezi intenţia că doreşti
să participi. Dacă nu îţi manifeşti intenţia de a subscrie....”
Dl consilier Cernştean O.: “AGA a publicat că scoate aceste acţiuni?”
Dna secretar: “Da, dar conform Hotărârii AGA de acum, prin statutul lor, după mine nu înseamnă că ei
pot să compenseze. Ei trebuie să aibă o altă hotărâre pentru compensare.”
Dl consilier Cherecheş: “Au zis că o să facă alta. Acum se merge la o nouă majorare de capital, ca să
putem să cerem.”
Doamna secretar dă citire cum se convoacă AGA S.C. Medspria S.A. din ACTUL CONSTITUTIV nr. 7 din
18.01.2018 al S.C. MEDSPRIA S.A. , cu precizarea că nu scrie nicăieri că orice acţionar poate solicita convocare.
Dl consilier Bechir: “O extraordinară, da.”
Dna secretar: “Eu nu găsesc scris.”
Dl consilier Bechir: “O au în statut.”
Dna sceretar: “Eu Statutul îl am în faţă.”
Dl consilier Bechir: “Oricare dintre membrii AGA pot să solicite întrunirea unei şedinţe extraordinare
AGA. Membrii cu peste 5%. În Statutul lor. Ne-au confirmat lucrul acesta în şedinţa AGA.”
Dna consilier Brezoczki: “Ni s-a confirmat în şedinţa lor lucrul acesta.”
Dl consilier Bechir: “Doamna secretar, nu ne-au trimis procesul verbal de la şedinţă?”
Dna secretar: “Nu, a cerut Ramona şi nu.”
Dl consilier Bechir: “am luat cuvântul, am solicitat dacă pot să fac această propunere, am întrebat
dacă pot să convoc AGA, avocatul lor a răspuns afrimativ şi s-a consemnat în procesul verbal al lor.”
Dna secretar: “Scriem cum ziceţi dvs că aţi fost acolo şi ştiţi. Am citit Statutul şi nu am găsit ce ziceţi
dvs.”
Dl consilier Bechir: “Mie mi se pare că aşa pot să apăr interesele Consiliului Local acolo. Dacă nu am
procedat, ok, să nu facem nimic să stăm să meargă toate pea pa sâmbetei.”
Dna secretar: “Nu e vorba de asta, Doamne fereşte, să nu credeţi că mă opun, dare u citesc actele.”
Dl consilier Bechir: “Aceştia sunt paşii.”
Dna secretar: “Va trebui să adopte şi ei o hotărâre dacă sunt de acord.”
Dl consilier Cherecheş: 2sunt paşi de urmat acolo, dar dacă nici nu cerem atunci nu putem să facem.
Deci asta e o procedură pentru a putea să compensăm.”
Dna secretar: “Dvs, domnule Bechir, o să vă ocupaţi de toate formalităţile în calitate de reprezentant al
oraşului.”
Dl consilier Bechir: “ Eu în calitate de consilier nu am nici o pârghie la îndemână. Sunt reprezentantul
UAT Baia Sprie. Vin şi vă spun ce s-a discutat, ce propun, ce fac, apoi spun în plen mai departe. Dacă îmi daţi
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un birou şi mie şi nişte angajaţi de pe acolo, sigur că putem mişca lucrurile să fie funcţionale. La acţionari scrie
UAT Baia Sprie, să nu facem confuzii. Cum zicea colega mea, îmi mănânc din timpul pentru pentru a face
chestia asta. Nu ştiu dacă acum trebui să mă însărcinaţi, să îmi daţi sarcini care ţin de executiv, un executiv
care are un personal foarte numerous şi stufos.”
Dna secretar: “Eu nu vă dau sarcini, Consiliul Local hotărăşte.”
Secretara Consiliului Local dă citire la proiectul de hotărâre, se stabileşte că titlul rămâne cel propus
deja, Articolul 1 va suna astfel: „ (1) Se aprobă depunerea solicitării în scris a Oraşului Baia Sprie către Consiliul
de Administraţie a SC Medpsria S.A. de compensare a datoriilor existente cu acţiuni ale societăţii datoare,
conform Capitolului III, articolul 12, aliniatul 3, din Actul constitutiv actualizat nr. 7 din 18.01.2018 al S.C.
MEDSPRIA S.A. (2) Procedura compensării se va realiza conform dispoziţiilor legale în materie. Articolul 2 va
suna astfel: „Oraşul Baia Sprie solicită convocarea extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor SC
MEDSPRIA S.A., având ca obiect de dezbatere pe ordinea de zi prevederile de la articolul 1 a prezentei
hotărâri.” Articolul 3 rămâne cel propus.
Dl consilier Cerneştean O.: „Sună altfel, mai bine acest proiect de hotărâre decât înainte. Dar ultimul
pasaj de acolo, nu prin HCL convocăm noi AGA. Noi facem o adresă ulterioară în baza acestei hotărâri.”
Dl consilier Bechir: „Adresa nu se poate face de către UAT Baia Sprie fără aprobarea Consiliului Local.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse în cadrul dezbaterilor, care este votat
în unanimitate, 16 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 99.
Se trece la Diverse, unde se regăseşte cererea domnului Primar de concediu pe 5 zile de odihnă. Apoi,
tot la Diverse, se regăseşte la dosar şi răspunsul din partea Serviciului Cheltuieli la cererea domnului consilier
Cerneştean Octavian, în şedinţa ordinară din data de 25.04.2018, privind solicitarea informării despre sumele
alocate din bugetul local lansării de cărţi „Monografia Tăuţii de Sus”, unde suma a fost de 20.000 lei.
Dl consilier Cerneştean O.: „Am o întrebare dacă tot este aici domnul contabil, ne comunică că s-a
cheltuit din banii bugetului local 20.000 lei, este adevărat?”
Dl Bozga: „Da, aşa a votat Consiliul Local.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Dvs. aţi pus aici facturi de 25.000 lei.”
Dl Bozga: „ Restul este finanţarea lor.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Banii aceştia a venit de la Consiliu Judeţean prin Consiliul Local. Dar s-a dat
şi de către Consiliul Local, 50.000 lei. De asta nu vă aduceţi aminte?”
Dl Bozga: „Nu.”
Dl consilier Cerneştean O.: „O să vă aduc eu hotărârile de acasă de la mine. S-a mai dat şi 50.000 lei cu
o perioadă înainte.”
Dl Bozga: „Aşa ceva, nu cred. Eu astfel de hotărâre nu am pus în aplicare. S-a cerut 50.000 lei şi s-a
aprobat 20.000 lei.”
Dl consilier Cerneştean O.: „ O să vă aduc hotărârea să vedeţi.”
Se trece la primul punct de la Diverse de pe ordinea de zi , Cererea cu nr. 3458/04.05.2018 privind
avizul prelungirii orarului de funcţionare a SC ICEBERG IMPERIUM SRL, de la ora 10 la ora 2, astfel noul orar de
funcţionare va fi 07-02, care este dezbătută în plen şi este votată în unanimitate, 16 voturi “pentru”, astfel se
va elibera de către Serviciul Venituri Autorizaţia de funcţionare cu noul orar.
Dl consilier Cerneştean O.: “Eu am votat pentru această cerere pentru că trebuie să susţinem agenţii
economici care o activitate. Doar aşa poate face un bănuţ. Are obligaţii la bugetul local, are datorii, lasa-l pe
om să îşi desfăşoare activitatea.”
Dl consilier Bechir: “Corect. Şi aşa sunt puţini agenţi economici pe raza oraşului. Plus că se doreşte să
se stea pe o terasă, şi după ora 10 nu mai e deschis nicăieri.”

17

Se trece la al doilea punct de la Diverse, Adresa cu nr. 516/02.05.2018 a Şcolii gimnaziale „Ioan Slavici”
Tăuţii de Sus prin care comunică suma necesară pentru plata cheltuielilor cu naveta personalului didactic şi
didactic auxiliar pe luna aprilie 2018, adresă citită şi luată la cunoştinţă de către domnii consilieri.
Se trece la al treilea punct de la Diverse, Procesul verbal cu nr. 4023/14.05.2018 a Comisiei speciale
pentru verificarea întreţinerii pajiştii din Satu Nou de Sus şi a încărcăturii de animale/ha/contract,
concesionată Asociaţiei de creştere a bovinelor „Sătmăiana” din Satu Nou de Sus, care se citeşte în plen şi
unde domnul Petcaş a venit să aducă mulţumiri că sa ţinut cont de cererile dânsului şi a cerut părerea
domnilor consilieri de problemele pe care le-au constatat acolo.
Dl consilier Bechir: “O secundă domnule preşedinte, te rog frumos, o intervenţie şi am terminat, ca să
nu ne încălcăm pe principii de ceea ce cer. Şedinţa trecută, la punctul 12, proiect de hotărâre privind stabilirea
sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăriilor Oraşului Baia Sprie, cu
materialele prezentate de la dosar, s-a propus amânarea datorită unor “n” motive. Hotărârea a fost amânată.
Domnul consilier a cerut o adresă către domnul primar prin care să facă dispoziţii ca toţi şefii de birou,
serviciu, să fie prezenţi la şedinţele Consiliului Local şi domnul consilier Cerneştean a cerut, doamna secretar,
ca în Regulamentul Consiliului Local să fie trecut un aliniat prin care se cere acestor şefi să fie prezenţi la
şedinţele noastre. Şeful poliţiei locale este indifferent la cererile noastre. Doamna consilier Brezoczki a spus că
şi în cadrul şedinţelor de comisii la fel dacă vom avea nevoie de detalii la proiectele de hotărâre. Vă rog frumos
să îmi spuneţi unde este acel proiect şi unde este acea hotărâre şi rol de poziţie a Consiliului Local spus acum o
lună. Dacă cineva poate să îmi de adetalii vis a vis de acel proiect amânat. ”
Dl consilier Sabo: “Dacă ne aducem bine aminte, faptul că, am spus că acel proiect trebuie returnat,
trebuie revizuit, trebuie să vină în următoarea şedinţă, a trecut o lună şi nu au venit, adică în aceasta, pentru
că astăzi m-am întâlnit cu un caz deosebit.”
Se povesteşte despre un anume poliţist local care anul trecut a dat o a amendă unui om care livra
marfă la un magazin în centru, şi cum nu are unde să parcheze ca să poată căra lăzile, omul a parcat în faţa
magazinului, pe drum, şi a primit imediat o amendă usturătoare, de 3.700 lei, un caz revoltător şi un abuz în
serviciu.
Dl consilier Cerneştean O.: “Să modificăm regulamentul Consiliului Local să îl obligăm să vină.”
Dna secretar: “S-a făcut adresă către domnul primar. Nu a venit, o să modificăm Regulamentul, dacă
trebuie. Nu s-a conformat dispoziiţilor domnului primar.”
Dl consileir Bechir: “Doamna Gândac, când se dă drumul la centrul de câini. A fost muşcată acum 2
săptămâni o bătrână.”
Dna Gândac: “S-a început cursul, durează 3 săptămâni. Este prima săptămână de curs pentru gestiunea
armei. După curs se începe.”
Dl consilier Bechir: “Şi când dăm drumul la serviciu aproximativ?”
Dna Gândac: “În momentul în acre primi avizul pentru aducerea armei.”
Dl consilier Bechir: “Aş mai vrea să întreb, dar nu ţine de dânsa, şi nu e aici executivul, aş vrea să ştiu
cine îşi asumă în scris, acea locaţie, destinată pentru serviciul de ecarisaj pentru că prevăd că peste câteva luni
se va veni şi se va spune că servciul nu este funcţionabil şi locul nu este potrivit, vor fi “n” sesizări de la
cetăţeni, şi va trebui să realocăm alţi bani şi alte fonduri pentru altă locaţie. Cine îşi asumă această locaţie?”
Dna Gândac: “Depinde cum aţi gândit acel serviciu de ecarisaj.”
Dl consilier Bechir: “Nu eu l-am gândit , ci dvs.”
Dna Gândac: “Eu mi-am asumat că mă pot descurca cu personalul pe care îl am.”
Dna secretar: “Ne trebuie avize.”
Dl consilier Bechir: “Da, dar vă rog să notaţi, că peste un timp se vine şi nimeni nu îşi asumă nimic când
vor fi vorba de bani şi de schimbări. Vă rog să vă uitaţi la alte localităţi cum se întămplă ş ice se întâmplă.”
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Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinare din data de 24 mai 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile – Alin Goga
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