JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 24 septembrie 2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local, care a fost
convocată în conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul (4) din Legea nr. 215/2001, a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, prin Convocator
nr.7745/21.09.2018 în baza Dispoziției nr. 702/21.09.2018, emisă de Primarul orașului Baia Sprie.
Sedința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local de la sediul din Piața Libertății, nr. 4, începând cu
orele 14,00.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenți 11, și anume:
1. Bechir Vasile
2. Brezoczki Valeria-Mirela
3. Cerneştean Octavian
4. Filimon Sorina
5. Cerneştean Octavian
6. Goga Vasile-Alin
7. Ilieş Liviu-Bujor
8. Pop Eftimie
9. Pop Liviu
10. Sabo Simion-Dorin
11. Sarca Stefan
Lipsesc consilierii: dl Bîrda Marcian-Ioan, dna Hitter Annamaria, dl Barkoczi Tiberiu, dl
Cerneştean Ioan, dl Ciocotişan Gheorghe, dl Cherecheş Gheorghe.
La această ședință participă: dl Primar Sebastian – Alin Bîrda, dnul Pop Vasile - consilier
personal, dl Breban Bogdan şef Birou Strategii si proiecte.
Dl consilier Ilieş Liviu – Bujor, ales președinte de ședință pe 3 luni, declară deschise lucrările
ședinței cu prezentarea ordinei de zi a şedinţei de îndată, care cuprinde 2 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Baia Sprie”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii de parcări pentru proiectul “Reducerea
emisiilor de carbon în Oraşul Baia Sprie”
După anunţarea ordinii de zi, se supune la vot ordinea de zi prezentată, care se votează în
unanimitate, cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 1 Proiect de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
“Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Baia Sprie”, cu prezentarea materialelor din dosarul de
şedinţă.
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Dl Breban Bogdan: “Bună ziua. O să fac, pe scurt, o prezentare. Cu domnul primar am vorbit şi
era vorba că depunem acest proiect la începutul lunii octombrie, însă ne-am grăbit şi am reuşit să îl
finalizăm mai repede. În seara aceasta vrem să îl avem în finanţare. Ce ne-am propus să facem în
acest proiect este să realizăm o zonă comună în tot cartierul Nyreş şi o pistă de biciclete ce porneşte
din spatele penitenciarului până la pădurea Unguraşului. Această zonă va fi mai mult o zonă de
agrement pentru cei care vor să facă sport şi ciclism. Zona de cartier Nyreş, vom face o zonă de acces
pietonal de 1 m jumate şi o zonă de acces rutier în care include şi o pistă de biciclete de trafic,
liuminat public, spaţii verzi. Condiţia este primul venit, primul servit în limita a 50 de milioane de euro
alocată pe România, nu pe regiune. De asta ne grăbim şă nu pierdem. Devizul general este undeva la
7.300.000 lei în care sunt incluse şi partea de proiectare şi partea de asistenţă. Finaţarea este 98%.
Axa e cam liberă dar se vor începe încărcările. Celălalt punct cu politica de parcări, aceasta este o
formalitate, consecinţă a proiectului. Uniunea Europeană doreşte să finanţeze proiecte care nu
încurajează parcarea, ci încurajează transportul alternative, motorizat în transport în comun sau prin
bicilte şi alte tipuri de deplasări. De aceea sunt la pachet aceste 2 proiecte de hotărâri. Continuarea
politicii de parcări adoptată în iunie este valabilă, doar că aceasta este cu totul altceva.”
Dl consilier Bechir: “Aşa cum am mai spus, mie mi se par aberante cheltuielile cu proiectarea
şi asistenţa proiectului. Peste tot este 5% din valoare. Consultanţa de 2 miliarde.”
Dl Breban Bogdan: “Acestea sunt cerinţele. Uniunea Europeană doreşte să îmbine şi utilul şi
să dezvolte filter care sunt în proiectare.”
Dl primar: “Acolo sunt puse procentele maxime care se finanţează din bugetul Uniunii
Europene. Bugetul eligibil. Dacă este să face noi proiectul cu Biroul de nostrum de proiectare din
Primărie, dar se pierd nişte bani care sunt alocaţi oricum. Nu poţi să faci toate.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 11
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 149.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea
politicii de parcări pentru proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în Oraşul Baia Sprie”, cu
prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 11
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 150.
Nu sunt alte discuții, în consecință, dl președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
de îndată din data de 24 septembrie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilieş Liviu-Bujor

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

