JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 25 aprilie 2018, cu ocazia şedinţei ordinară a Consiliului Local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 3334/19.04.2018 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr.
414/19.04.2018, 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: domnul primar Sebastian – Alin Bîrda, dna secretar Chira Felicia-Maria, dnul Pop
Vasile - consilier personal, dnul Petruș Gheorghe – arhitect șef, dna Filip Mihaela – contabil Serviciul Cheltuieli,
dl Szakacs Levente – şef Birou cadastru, patrimoniu, lucrări publice, dnul Breban Bogdan – 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.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 17:
1. Barkoczi Tiberiu, viceprimar
2. Bechir Vasile
3. Bîrda Marcian
4. Brezoczki Valeria-Mirela
5. Cerneştean Ioan
6. Cerneştean Octavian
7. Cherecheş Gheorghe
8. Ciocotişan Gheorghe
9. Filimon Sorina
10.Goga Vasile-Alin.
11. Hitter Annamaria (doamna consilier pleacă din sală la ora 15:20)
12.Ilieș Liviu-Bujor
13.Pop Eftimie
14.Pop Liviu
15.Pop-Sinca Marcela-Monica
16. Sabo Simion-Dorin
17. Sarca Ştefan
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.
Președintele de ședință ales este dl consilier Barkoczi Tiberiu.
Domnul președinte de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare cu supunerea la vot a
procesul verbal al ședinței de îndată din data de 07.03.2018 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din
20.03.2018, care au fost votate în unanimitate, 17 voturi “pentru”.
Se face menţiunea că de pe ordinea de zi este retras proiectul de hotărâre cu numarul 16, astfel
ordinea de zi va avea 16 puncte şi 17 puncte cu “Diverse”.
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Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare a bugetului local al oraşului Baia Sprie,
întocmită pe cele două secțiuni, la data de 31.03.2018
2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie, a terenului înscris în
CF nr. 52022 Baia Sprie, nr. cadastral 52022, situat în Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 133 şi vânzarea directă a
acestuia numitei Bîrda Cristina
3. Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea terenului în suprafaţă de 12.810 mp, înscris în CF
1077, situat în Baia Sprie, Colonia Eliberării, nr. 5/1
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a 4 loturi de teren situate în Satu Nou de Sus, aflate în
proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 116 mp, înscris în CF 913
Baia Sprie, nr. topo 738/2, situat în Baia Sprie, str. George Coşbuc, aflat în proprietatea privată a Oraşului Baia
Sprie
6. Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea terenului situat în Baia Sprie,str. Microraion Vest
7. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenurilor în suprafaţă de 589 mp, CF 405 Baia Sprie, nr. topo 2313/3 şi
CF 401 Baia Sprie, nr. topo. 2220/43, situate în Baia Sprie, str. Ignişului şi atestarea acestora la domeniul privat al
oraşului Baia Sprie
8. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă de 18.188 mp, înscris în CF nr. 401 Baia Sprie, nr.
topo 2230/2, situat în Baia Sprie, str. Ignişului şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie
a terenului în suprafaţă de 2.500 mp
9. Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în aplicabilitate a HCL nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti ale oraşului Baia Sprie şi a HCL nr. 60/29.03.2018
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea publică a
oraşului Baia Sprie
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 400mp, înscris în
CF 53418 Baia Sprie, situat în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 13A
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Oraşul Baia Sprie, judeţul
Maramureş, şi Asociaţia “Om pentru om” Baia Mare, judeţul Maramureş
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul
gospodăririi Oraşului Baia Sprie
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de intrare la „Ştrandul Baia Sprie – Clubul pensionarilor în aer liber” în
vederea desfăşurării activităţilor recreative şi de pescuit sportive
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Bîrda Sebastian Alin, reprezentantul
Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI –
Maramureş
15. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea unui reprezentant al Oraşului Baia Sprie în S.C. MEDSPRIA SA
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Oraşul Baia Sprie, România, şi Oraşul Rakhiv, Ucraina
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Îmbunătăţirea calităţii
vieţii populaţiei prin realizarea unui Centru multifuncţional şi reabilitarea zonei centrale a Oraşului Baia Sprie
18. Diverse:
a) Decizia nr. 4/2018, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Maramureş, privind înlăturarea
deficienţelor constatate şi consmenate în Raportul de audit nr. 296/05.03.2018 încheiat în urma misiunii de audit
situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT-ul Oraşului Baia Sprie
b) Comunicare Hotărâre civilă nr. 509/2018 din 15.03.2018 a Tribunalului Maramureş secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi fiscal
c) Adresă înregistrată sub nr. 2854/02.04.2018 a Asociaţiei crescătorilor de animale Pentel Baia Sprie

Se supune la vot ordinea de zi şi este votată în unanimitate, cu 17 voturi “pentru”.
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Domnul preşedinte de şedinţă îi dă cuvântul domnului Pop S. Vasile care lansează invitaţia de
participare pe data de 21 mai 2018 la ora 12 la inaugurarea “Troiţa Eroilor”, iar domnul consilier Bechir Vasile
îl felicită pentru realizarea acestui obiectiv.
Domnul preşedinte de şedinţă îi dă cuvântul domnului consilier Bîrda Marcian care lansează invitaţia la
“Sâmbra oilor” pe data de 28 Aprilie 2018 începând cu orele 11-12.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1 Proiect de hotărâre privind
analiza și aprobarea execuției bugetare a bugetului local al oraşului Baia Sprie, întocmită pe cele două secțiuni,
la data de 31.03.2018, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe.
Dl consilier Cherecheş: “Domnule preşedinte, noi am discutat în comisie, este o execuţie care se face
trimestrial,nu sunt problem, s-au încasat banii de la Ocolul Silvic, deci chiar este un exerciţiu făcut corect, cu
încasări şi cheltuieli şi venituri.Dacă sunt întrebări, vă rog.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, fiind legată de execuţia bugetară, puţin legată de
raportul Camerei de Conturi, dacă o să mergem înainte cum s-a aprobat bugetul local, am solicitat personal,
pentru că aşa se procedează, să se prevadă o rezervă bugetară pentru anul bugetar în cuantum de 5%. Nu s-a
prevăzut, nu ştiu dacă există o rectificare a bugetului, dacă aceea rezervă bugetară aţi avut-o în calcul,
ordonatorul de credite este aici, domnul primar, dacă aţi luat-o în calcul pe mai-iunie.”
Dna Filip Mihaela: “Domnul contabil şef nu este, este în concediu. Vis a vis de ce aţi spus dvs,
întradevăr, s-a specificat şi în raport, urmează ca în luna aprilie să facem acest lucru.”
Dl consilier Cerneştean O.: “În care lună?”
Dna Filip Mihaela: “În luna aprilie.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Care aprilie?
Dna Filip Mihaela: “2018. De cei 5% ştim şi noi, urmează să luăm act de ea şi să o rezolvăm.”
Dl consilier Cerneştean: “Bun, în care lună?”
Dna Filip Mihaela: “Aprilie.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Aşa va fi domnule primar, aprilie?”
Dl primar: “Dacă e nevoie de hotărârea Consiliului Local, atunci numai în mai se mai poate face. Luna
aprilie va fi închisă în luna mai.”
Dna Filip Mihaela: “Bineînţeles. Noi vorbim de luni contabile. În aprilie se închide martie şi aprilie se va
închide în mai.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 68.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.2 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al oraşului Baia Sprie, a terenului înscris în CF nr. 52022 Baia Sprie, nr. cadastral 52022, situat
în Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 133 şi vânzarea directă a acestuia numitei Bîrda Cristina, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbanism.
Dl consilier Cerneştean O.: “Am citit şi eu proiectul de hotărâre, este justificat şi am să votez „pentru”
având în vedere că eu întotdeauna m-am înţeles bine cu doamna Bîrda. Mulţumesc.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”, domnul consilier Bîrda Marcian nu participă la vot şi nu votează. În urma votului exprimat, a fost
adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 69.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.3 Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea
terenului în suprafaţă de 12.810 mp, înscris în CF 1077, situat în Baia Sprie, Colonia Eliberării, nr. 5/1, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 70.
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Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.4 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a 4
loturi de teren situate în Satu Nou de Sus, aflate în proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie , cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţe.
Dl consilier Bechir: “După şedinţa trecută am ajuns la concluzia, şi am spus-o şi colegilor şi o spun şi
dvs., că mi se pare că atunci când vrei să fii echilibrat, echilistant şi să calculezi cu aceeaşi unitate de măsura
pe toată lumea, îţi creezi un deserviciu. Am fost certaţi de funcţionari, am fost certaţi de colegi, probabil şi de
cetăţeni cărora li se spune că noi suntem dracul şi noi facem aşa şi aşa. Am încercat să menţinem în această
comisie un echilibru între ceea ce înseamnă vânzări de teren şi preţuri, pentru că, unii dintre noi ştim ce se
întâmplă în jur. Din păcate, având astâtea repsoşuri din partea tuturor şi spunând că nu este bugetul meu
personal şi că nu trebuie să ţin cu atât dinadins la el, am spus că, începând din această şedinţă, o să mergem
pe mâna evaluatorului şi ca atare, aici descoperind , de fapt, că sunt prezentate de evaluator 3 metode de
calcul. Se scoate în evidenţă, clar cea mai mică şi nu se pune cea mai mare ofertă în faţă, nu ştim de ce, am
mers pe mina evaluatorului şi am propus ca şi la ceilalţi, cealaltă metodă de calcul, care ridică foarte puţin
preţul, dar apărea totuşi în fişa de calcul.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Comisia de specialitate a propus preţul de 21,67 lei/mp.”
Dl consilier Bechir: “Aşa nu vom mai fi acuzaşi de atotştiitorii pieţei sau că facem abuzuri.”
Dl consilier Bîrda: “La următorul proiect am mers tot pe mîna lui.”
Dl consilier Cherecheş: “Doamna secretar, dacă putem să-I ajutăm pe oamenii aceştia să face caietul
de sarcini cu punctajul acela, se mai poate interveni? Aşa la preţul acesta poate oricine să meargă să îl ia din
faţa casei.” Domnii consilieri aduc aminte că în şedinţa precedent tocmai aşa s-a pus problema şi au ieşit mari
discuţii.
Dl consilier Bechir: “Data trecută ne-aţi acuzaţi că nu e bine cum gândim, şi era aceeaşi problem pe
care am ridicat-o, stimaţi consilieri.”
Dna secretar: “Da, am spus că există şi alte variante, dar acum este trecut în caietul de sarcini cu
dreptul de servitude. Dar vreau să vă spun că oricine vine să îşi cumpere caietul de sarcini, în general vrea să
vadă terenul. Când un coleg de-al nostrum merge şi îi arată sau îi spune acesta este amplasamentul, în faţa
porţii nu ştiu cui, care ar mai veni?! Probabil doi vecini ambiţioşi şi dornici de conflicte, mă gândesc.”
Dl consilier Cherecheş: “Vă mulţumesc pentru clarificare, nu l-am întrebat pe domnul Ciocotişan, v-am
întrebat pe dvs.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, domnilor colegi, nimeni nu are interes pro sau
contra. Părerea mea în astfel de situaţii, vine evaluator şi îţi dă 3 variante, întradevăr la unu poţi da preţul de
mijloc, la unu cel mai mare, la altul cel mai mic, aş face o medie între cele 3 şi ar fi preţul corect. Mulţumesc.
Domnule preşedinte vă mai aduc aminte că întotdeauna, dvs trebuie să puneţi forma cu care a fost prezentată
şi apoi cu propunerile aduse.”
Dl consilier Bechir: “Doamna secretar, vă rog să lămuriţi odată pentru totdeauna, că şi data trecută a
fost o mică confuzie legată de vot, din moment ce sunt 2 sau trei propuneri, colegii spun că nu pot vota că au
votat odată. Spuneţi-le vă rog că pot vota şi cum.”
Dna scretar: “Am citit regulamentul, şi spune aşa, proiectele se supun la vot pe articole, în ordine, şi
amendamentele se supun la vot în ordinea în care au venit. Că fiecare are dreptul să facă. Dacă un
amendament supus la vot a trecut, nu se mai votează celelalte. Dar, pot fi formate amendamente nu pe
acelaşi articol, ci pe un alt articol şi atunci trebuie să iei fiecare articol în parte cu amendamentele aduse.”
Dl consilier Bechir: “Deci, se votează la fiecare!.”
Dna secretar: “Da, dar dacă la un articol sunt 3 amendamente trece primul, celelalte nu mai sunt luate
în considerare şi supuse la vot. Aşa scrie, dar dacă vreţi mă duc jos şi îl aduc şi vă citesc exact. Adică, spre
exemplu, la articolul acesta, cu vânzarea sunteţi de acord toţi? Dacă sunteţi de acord toţi, vă întreb, cu preţul
sunteţi de acord toţi, articolul 2? Nu! Bun, sunt trei propuneri de preţ. 3lei, 4 lei, 5lei, dacă a trecut cel cu 3 lei
cu 12 voturi, mai are sens să supun şi următoarele?! Dacă nu a trecut primul, atunci merg la al doilea şi, şi aici,
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toată lumea votează. Este regulamentul votat de dvs şi pot să îl aduc să îl citesc dacă doriţi. Din punctual meu
de vedere, nu mai trebuie supusă la vot forma iniţială. Au avut loc dezbateri pe acest punct, pe articole.
Articolul 1 este aprobarea studiului, toată lumea a fost de acord. Singurul amendament care s-a formulat în
această şedinţă este pe articolul 2, preţul. Se supune la vot primul amendament. Dacă totul era ok, nimeni nu
avea nici un amendament şi se supunea la vot în forma iniţială. Nu sunt comentarii, nu sunt ptopuneri, se
votează forma iniţială, dacă sunt amendamente atunci se supun la vot acestea în ordine. Sunteţi de acord?”
Dl consilier Cerneştean O.: “Vedeţi că se creează o confuzie. O să vină mai mulţi cu tot felul de
propuneri. Aţi spus că se supune la vot prima propunere, dar pentru a înlătura orice nemulţumire, zice că orice
proiect de hotărâre se supune la vot mai întâi în forma prezentată de executiv.”
Dna secretar: “Eu aşa am avut Regulamentul înainte şi v-am dat răspunsul data trecută, că iniţiativa se
propune prima.Dar Regulamentul de acum nu are această clauză. Logic, după mine, se propune forma
iniţiatorului, nu trece, se trece la celelalte.”
Dl consilier Sabo: “Preţul l-a propus comisia sau a fost iniţiativa primarului?”
Dl consilier Bechir: “De evaluator.”
Dl consilier Sabo: “Evaluatorul, înseamnă că, toate preţurile intră în aceeaşi hotărâre pe care a făcut-o
iniţiatorul proiectului. Noi putem, dacă suntem de acord cu asta, trebuie să votăm amendamentul comisiei, că
ea este cea care îşi asumă răspunderea pertu votul decisiv. Din comisie s-a analizat şi vin şi spun cum e corect.
Aşa ar fi cel mai bine, nu ce spune evaluatorul, ci ce spune comisia. Trebuie supus şi amendamentul.”
Dl consilier Cerneştean O: “Domnilor, citim aici la punctul 2, preţul este de 16,96 lei/mp. Supuneţi la
vot prima dată acesta, dacă nu trece, mergem pe cel al comisiei.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu 1 vot “pentru”. Se
supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aduse de comisia Urbanism, adică preţul să fie 21,67
lei/mp, care este votat în unanimitate, cu 17 vot “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată
HOTĂRÂREA CU NR. 71.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.5 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 116 mp, înscris în CF 913 Baia Sprie, nr. topo 738/2, situat în Baia Sprie, str. George
Coşbuc, aflat în proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe
şi cu aviz favorabil din partea Comisiei Urbanism.
Dl consilier Bîrda: “Aici nu e trecut preţul pe mp, dar dacă împărţim este 21, 76 lei/mp, acelaşi
evaluator, a ales preţul cel mai mare, este pe malul Săsarului, de aceea am abordat şi dincolo aşa. Am fost de
acord cu el.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 72.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.6 Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea
terenului situat în Baia Sprie,str. Microraion Vest, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu
aviz favorabil din partea Comisiei Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 73.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.7 Proiect de hotărâre privind parcelarea terenurilor în suprafaţă
de 589 mp, CF 405 Baia Sprie, nr. topo 2313/3 şi CF 401 Baia Sprie, nr. topo. 2220/43, situate în Baia Sprie, str.
Ignişului şi atestarea acestora la domeniul privat al oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea Comisiei Urbanism.
Dl consilier Bechir: “Am fost la faţa locului. Aş dori să îl rog pe domnul primar, prin compartimentele de
specialitate, să avertizeze că se doreşte aliniamentul drumului, pentru un eventual trotuar. Strada Ignişului
este foarte tranzitată şi în perspective în care parcul se va construe, va fi necesar un trotuar. Nu este un
trotuar în zonă şi se reclamă acest fapt, se circulă pe drum. Singura posibilitate de a se face trotuar este pe
partea dreaptă. Majoritatea cetăţenilor din zona respectivă şi-au extins gardul pe domeniul public fără nici un
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act. Compartimentele de specialitate să meargă să le solicite să se pună în legalitate, să îşi ia terenul ca să
plătească pentru el cel care l-au ocupat, dar cu condiţia să păstreze aliniamentul de la drum de 1,5 m sau 2m,
ca în perspectivă să se poată afce un trotuar acolo care să deservească marea masă care circulă prin zonă.
Proiectul de faţă respect acest aliniament, de la el în jos e problema.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 74.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.8 Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă
de 18.188 mp, înscris în CF nr. 401 Baia Sprie, nr. topo 2230/2, situat în Baia Sprie, str. Ignişului şi atestarea
apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 2.500 mp, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea Comisiei Urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 75.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.9 Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în
aplicabilitate a HCL nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de
pajişti ale oraşului Baia Sprie şi a HCL nr. 60/29.03.2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea publică a oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea comisiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 76.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.10 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a terenului în suprafaţă totală de 400mp, înscris în CF 53418 Baia Sprie, situat în Baia Sprie, str.
Câmpului, nr. 13A, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu avizul nefavorabil din partea
comisiei Urbanism deoarece terenul poate face parte dintr-un plan de dezvoltare a oraşului.
Dl consilier Bechir: “a mai fost, am discutat despre el. A fost şi domnul primar la faţa locului, din punct
de vedere strategic, terenul este vital pentru oraş, făcând deschiderea la un drum care se află în proprietatea
oraşului Baia Sprie. Vânzând acest teren, ne închidem accesul la acel teren al nostru care în perspectivă se
poate dezvolta din punct de vedere economic ori din punct de vedere de locuri de casă. Nu mi se pare corect şi
normal să ne punem singuri beţe în roate prin vânzarea acestui teren, despre care, am spus şi în şedinţele
trecută, că reprezintă un punct strategic pentru oraş şi nu îl înstrăinăm. Văd că se revine cu aceeaşi solicitare, a
fost şi domn primar la faţa locului şi văd că se revine cu aceeaşi solicitare.
Dna secretar: “Proiectele de hotărâre se supun la vot chiar dacă au interacte negative, vă rog să ţineţi
cont de părerea colegilor dumneavoastră.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială, care este votat cu, 0 voturi “pentru”. În urma
votului exprimat, hotărârea a fost RESPINSĂ.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord
de cooperare între Oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, şi Asociaţia “Om pentru om” Baia Mare, judeţul
Maramureş, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil din partea comisiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 77.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.12 Proiect de hotărâre privind stabilirea sancţiunilor pentru
faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de şedinţe.
Dl preşedinte de şedinţă: “Avem un referat la dosarul de şedinţă cu nr. 3543/25.04.2018 care conţine
următoarele: “ În urma şedinţei comisiilor din data de 24.04.2018, s-au semnalizat următoarele modificări,
propuneri, corectări:Domnul consilier Sarca vine cu următoarele propuneri:Capitolul I, punctul 5, să se
stabilească o sumă fixă, precum 300 RON, Capitolul III, punctul 3, nu este corectă, având în vedere gospodăriile
din Satu Nou de Sus, Capitolul III, punctul5, nu este corectă, având în vedere gospodăriile din Satu Nou de Sus,
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Capitolul III, punctul 12, să se completeze „fără acordul proprietarului”, Capitolul VII, punctul 4, să se
completeze şi cu „a şanţurilor şi gardurilor vii”.Doamna consilier Brezoczki Valeria-Mirela vine cu următoarea
propunere: Capitolul VII, punctul 13, să se completeze “pe spaţiile verzi şi pe malul cursurilor de apă,
administrate de Primăria Baia Sprie”. Domnul consilier Bechir Vasile vine cu următoarea propunere: Să se
completeze anexa cu următoarea sancţiune “Amplasarea gunoiului animal şi a fânului, să nu fie puse la mai
puţin de 20-30 m de locuinţele învecinate.”Domnul primar, prezent fiind la şedinţa comisiilor, propune:
Capitolul IX “Transportul de mărfuri şi persoane”, să sufere următoarele modificări: Punctele
9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21 să fie eliminate, Capitolul X “Pieţele” să sufere următoarele modificări:
Punctele 1 până la 9, inclusiv, să fie eliminate, Punctele 10 şi 11 să rămână. Dacă mai sunt propuneri, se vor
face în plen şi vor fi consemnate în forma finală a Anexei, prezente acestui proiect de hotărâre”.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, cu permisiunea dvs., doresc şi eu să intervin pe
câteva puncte: Capitolul 1, punctul 2, nu îşi are rostul că cine poate merge la cineva într-un magazin sau chioşc
să vadă dacă are curăţenie sau nu. Nu poate veni cineva la dvs în casă, în magazine, mai ales Poliţia Locală, să
vadă dacă e măturat sau nu, acolo sunt abilitate organele speciale de verificare. În exterior, da, pe lângă
magazine şi în exterior, da. Este o aberaţie această sancţiune cu “în chioşcuri, tonete, magazine”, deci nu e
bună secţiunea aceasta. Nu am cine să îmi de explicaţii. Mergem mai departe, Capitolul 1, punctul 3, este
acelaşi lucru ca şi la punctul celălalt. Acolo apare “în jurul blocului”, acesta da, dar nu “în clădiri, locuinţe,
anexe gospodăreşti”, nu. A veni domnul Pelecaci sau nu ştiu care şi a merge în locuinţe la oameni şi îi va
amenda. Există o clădire , cum se merge acolo în curbă pe drumul Cavnicului, care are geamuri de toată
groaza. Pe aceştia trebuie amendaţi cât de bine. Ştiţi cine are acolo. Acolo erau taote afişele şi o mizerie de
nedescris. Pe aceştia îi puteţi amenda şi pentru interior. Sub formă de glumă a fost asta. Domnilor, mergem
mai departe, Capitolul 1, punctul 11, pentru cetăţenii din oraş, da, dar ce facem cu cetăţenii care stau pe
dealuri? Îşi greablă frunza, o strange şi dacă merge cineva cu hârtia asta, îl amendează. Deci să se specifice
excepţie locurile care nu sunt accesibile să se ajungă la depozitări. Trebuie de revăzută aceasta. Cer să se
modifice acest punct, să fie excepţie aşezările care sunt la o anumită distanţă de locuinţe. Capitolul 1, punctul
16, se repetă unele aberaţii din nou, nu mai are ce căuta acest punct aici, că s-a mai specificat mai sus acestea,
se repetă. Una simpatică, Capitolul 1, punctul 19, deci neîmprejmuirea, astfel toată lumea trebuie să
îmrejmuiască, aşa că am o întrebare, le putem împrejmui fără autorizaţie de construire? Deci trebuie eliminat.
Este un punct mai încolo unde zice că ne amendează dacă împrejmuim, aici spune că ne amendează dacă nu îl
împrejmuim. Capitolul 1, punctul 34, sunt curios pe cine o să amendăm aici, pe domnul primar? Trebuie
eliminat. Capitolul 2, punctul 13, manipularea necorespunzătoare, cine îi instruieşte să manipuleze
corespunzător? Protecţia muncii, e o aberaţie aici, la persoane fizice şi la persoane juridice. Să se elimine că e
o prostie. Capitolul 3, punctul 8, care sunt normele, cum vine asta? Cer eliminarea. Deci nu am avut oameni
care să le selecteze şi să le adapteze pentru oraşul nostru. Capitolul 8, punctul 21 şi 22, pe cine amendăm, spre
exemplu, pe strada Forestierului şi Mesteacănului, capacele sunt la o jumătate de metru sub limita trotuarului.
Am întrebări să le pun şi nu am la cine că cel care a întocmit referatul nu e aici. Trebuie eliminate. Capitolul 9,
punctul 14, cum va măsura decibelii, deci eliminare. Capitolul 11, punctul 1, eliminat. Capitolul 11, punctul 5,
amendăm oamenii care forează să aibă apă? Este un abuz. E o prostie să amendezi omul care doreşte să îşi
asigure apa singur. E de domeniile Apelor Române. Capitolul 11, punctul 12, de scos manevrarea neautorizată
a vanelor şi a robineţilor de concesii. Capitolul 13, punctul 3, poluarea fonică ce depăşeşte valoarea maximă
admisă de lege în conformitate cu măsurătorile făcute de instituţiile autorizare, să mi se spună aici, cum se
măsoară decibelii, au aparat? Domnule preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră, permiteţi-mi să mă ridic în
picioare şi să fiu ascultat mai bine. Mă adresez Consiliului Local, domnului preşedinte, domnului primar,
colegilor noştri şi personalului din Primărie. Domnule primar, apreciez activitatea dvs., dar vă condamn de
lipsă de autoritate. Cum şefii de serviciu care sunt aici, sunt disciplinaţi şi vă ascultă, şi cum unul care e pus
acolo, care sunt atâţia oameni acolo, ne ignoră. Cine e el? Doamna Kovesi să nu vină la şedinţa parlamentară?
Domnilor, acesta e mai rău. Domnule preşedinte, domnilor colegi, eu vă promit că o să vă pun şi în scris, şi
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sper că dvs., vă văd cu seriozitate şi corectitudine şi curaj, şi cred că proiectul de care vă spun şi Ghiţă va fi de
acord. Domnilor, eu propun să fie schimbată această persoană de la comanda poliţiei locale că ne sfidează.
Sfidează Consiliul Local, nu mă deranjează atât pe mine, îl sfidează pe domnul primar, care e om de bună
credinţă, şi nu îl ascultă. Domnilor consilieri, eu, aţi văzut, m-am prezentat, am studiat, de 2 ori m-am uitat din
toască în toască, am adus completări cu puncte foarte corecte, la fel şi dvs., foarte normale. Cum se poate,
domnule primar, să îi permiteţi unui personaj să vă ignore, şi în acelaşi timp să vă ignore pe dvs. preşedinţii de
comisii care sunteţi aici, inclusiv pe nu ştiu care, la Ghiţă nu mă uit că el e om de bună credinţă şi sigur, suntem
prieteni, dar nu s-a băgat tare cu acesta, dar sunt convins că atunci când se va pune la cot, schimbarea lui din
funcţie, sunt convinsă că şi el votează, că şi el gândeşte la fel ca noi. Domnilor nu se mai poate. Pe lângă că are
o structură atât de mare, pe lângă că a făcut un material de toată groaza, copiat din altă parte, înseamnă că nu
e capabil să restructureze după acest material, un material care se potriveşte la noi. A băgat acolo şi până că îl
amendăm pe ăla că nu funcţionează lift. Domnilor, bătaie de joc! Mulţumesc domnule preşedinmte pentru
ascultare.”
Dl consilier Sabo: “Deci eu nu vreau punctual, sunt de acord cu tot ce au spus colegii mei. Problema, şi
ce a spus şi domnul Cerneştean, este adevărat, nu poţi să vii cu un material în faţa Consiliului Local pe care vrei
să ţi-l aprobe fără ca tu să îl fi studiat, să aibă o logică tot ce scrie aici, să aibă o cursivitate, să aibă ceva ce este
în folosul cetăţeanului. Eu cred că s-a greşit profund cu acest material. Trebuia totuşi verificat şi de altcineva
care, până a ajunge pe masa consilierilor, ca să ia o decizie, noi nefiind în măsură ca să luăm fiecare punct ca să
îl analizăm şi să spunem că e bine sau nu e bine. Pe mine mă deranjează cel mai tare, şi aş vrea să fiţi de acord
cu mine, este valoarea şi cuatumul amenzii. Şi v-aş propune, pentru a fi nişte amenzi suportabile şi care să
poată să fie şi aplicate, şi să intre la bugetul local, vă propun ca toate aceste amenzi, pentru că nu are rost să le
luăm individual, că toate sunt mari, indifferent de ce se spune acolo, să fie cu 70% mai mici. Pentru că sunt
convins, faceţi un raport şi vedeţi că dacă pun 50% totuşi este mult, dai la un om 1000 lei maxim şi 500 lei,
orice familie din Baia Sprie nu poate suporta această amendă. Sigur că îl faci să nu o mai facă, dar întâi, nu văd
nici un avertisment. Societatea se construieşte încet. Întâi se face o educare a cetăţenilor, care să aibă efecte
şi după să trecem la amenzi. 70% dacă tăiem din fiecare amendă minimă şi maximă este foarte bună şi
aplicabilă. Aş dori şi v-aş ruga să supuneţi al vot şi propunerea mea ca amenzile să fie cu 70% la mici ca să fie
suportabile şi să poată fi şi încasate la bugetul local.”
Dl consilier Cerneştean O.: “O mică intervenţie, datorită faptului că acest material nu este structurat şi
nu e adaptat la nevoile noastre, datorită faptului că domnul care l-a întocmi, nu a venit să şi-l susţină, eu nu o
să îi votez acest proiect de hotărâre, ca şi normal. Mulţumesc.”
Dl primar: “ Ca să vă răspund, noi am lucrat azi împreună cu Ramona şi cu doamna secretar şi cu
domnul comandant de la poliţia locală, pe materil şi avem o versiune revizuită, dvs. aţi citit din versiunea
veche, s-au scos anumite puncte. Legat de cuantumul amenzilor, anumite contravenţii, pe lângă
avertismentele pe care le poate da oricui, chiar dacă nu sunt scrise aici clar, acestea se pot da, iar la unele,
cuantumul minim este prevăzut de lege, nu putem să dăm mai puţin decât ne permite legea. Legat de
prezenţa colegului nostru aici, Regulamentul prevede prezenţa în comisie şi el respect Regulamentul
Consiliului Local.”
Dl consilier Cerneştean O.:”Nu vă respect pe dumneavoastră şi pe noi. Dacă l-am chemat, de ce nu
vine? I-am spus data trecută să vină. Modificăm regulamentul noi printr-o hotărâre şi aşa va veni şi doamna
secretar va completa acolo.”
Dna secretar: “Eu aş putea spune foarte multe pe această temă, însă mă abţin.”
Dl primar: “Nu este o lipsă de respect faţă de mine, neapărat, este faţă de colegii care vin la şedinţă.
Dar nu intenţionez să îi oblig pe şefii de serviciu să vină la şedinţă, dar e necesar.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Doamna secretar, paote domnul primar să îi oblige, dacă nu e trecut în
regulament?”
8

Dna secretar: “Vreau să vă spun că domnul primar poate să dispună, oricărui funcţionar, nu neapărat
din aparatul dânsului de specialitate, domnul Pelecaci nu este stat în stat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Consiliul Local are dreptul să îl cheme aici.”
Dna secretar: “Se poate face acest lucru, în timpul programului de serviciu.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Data trecută a fost plecat din localitate şi l-a trimis pe băiatul ală nevinovat
aici. Domnule primar nu îl mai apăraţi!”
Dl primar: “Eu l-am invitat pe domnul comandat la şedinţă…”
Dl consilier Cerneştean O.: “Comandatul poliţiei a venit? Da, pe acesta îl invitaţi şi nu vine, domnule
primar!”
Dl primar: “Mi-a spus că vine la comisia de la ora 1 şi m-am gândit că dacă vine la comisie rămâne şi la
şedinţă.”
Dl Cerneştean O.: “Primarul când cheamă pe cineva să vină, el trebuie să vină.”
Dl consilier Sabo: “Trebuie să fim foarte serioşi probabil este a doua oară când intră acest material. Tot
ce s-a propus de către dvs este bine, ar trebui completat şi revizuit acest material cu tot ce s-a propus. Domnul
primar a spus că legea prevede anumite amenzi. Noi nu putem prin hotărâre de Consiliul Local să încălcăm
legea, dar eu cred că putem să îi dăm o altă formă sau un alt mod de exprimare respectivului punct, în aşa fel
încât să nu încălcăm legea, dar să putem să dăm o amendă mai mică, care poate să fie suportabilă.”
Dna secretar: “ Este prevăzut un minim şi maxim în lege. Limita minimă şi maximă a Consiliului Local,
care anumite atribuţii, transportul nu este, unde sancţiunile trebuie stabilite proporţional cu gradul de pericol
social al faptei. Între acele minime şi maxime, minim este de la 25 lei.”
Dl consilier Sabo: “Aşa este acceptabil şi nu ne poate obliga nimeni să stabilim amenzi mai mari. Nu
este necesar să punem tot ce pune Baia Mare sau altcineva. Punem ce este util ş ice ne deranjează pe Consiliul
Local şi oraşul Baia Sprie, ca să fie un oraş modern. Cu asta basta.”
Dl consilier Bechir: “Ţinând cont de modul superficial în care s-a întocmit acest material, de
nemulţumirile generale, atât a executivului, cât şi ale noastre, eu m-am gândit să propunem amânare,
retrimiterea materialului, care să fie întocmit într-un mod cât de cât profesional şi normal, după care cu
propunerile noastre şi a executivului, un material cât de cât pertinent, nu un copy-paste de pe Baia Mare, ca
acesta este regulamentul Băii Mare, cu mici excepţii, tras la xerox şi vârât sub gât primarului şi Consiliului
Local. Eu propun amânare. Dacă domn primar crede că este necesar acum şi este mulţumit de el, eu astăzi nu
votez. Propun amânare. Vis a vis de, da-ţi-mi voie să spun 2 cuvinte dacă tot s-a deschis subiectul, de data
aceasta, din tot sufletul, sunt de acord cu tot ce a spus domnul Cerneştean, doream şi eu să ridic şi să punctez
această problemă, dar doream să stau până în luna Iunie când domnul primar împlineşte un an de mandat şi
să îi reamintesc, că atunci când a fost numit Primar, i-am spus să îşi asume Poliţia Locală şi Serviciul Public,
care sunt cărămizile de picioarele lui vis a vis de opinia publică. A spus că doreşte să îmbunăteţească şi să
revizuiască activitatea poliţiei locale. Şi-a asumat-o şi l-am înţeles, pentru că este un băiat bun şi sufletist. Din
păcate, imaginea vis a vis de poliţia locală, este mai în cap decât atunci. Nemulţumirile sunt generale din toate
părţile. Din păcate şi din nefericire pentru noi şi angajaţii acestei instituţii, în mare parte această imagine se
datorează şefului de serviciu, nu comandant. (Dna consilier Hitter părăseşte sala de şedinţe, ora fiind 15:20) Ca
să fii comandant trebuie să ai în spate nişte studii şi o anumită pregătire, o anumită coloană vertebrală.
Această pată vis a vis de poliţia locală se datorează în proporţie de 99,9% şefului poliţiei locale, prin modul
sfidător, abuziv, discripţionar în care conduce acest serviciu. Felul în care ne sfidează ca cetăţean, ca instituţia
Consiliului Local, ca instituţia Primarului, pentru mine, mi se pare ceva de necrezut. Nu cred că într-o instituţie
de stat se poate aşa ceva, să se tolereze astfel de comportament. Nu ştiu până când le tolereazpă domnul
primar, dar o să îi amintesc încă o dată să şi-o asume. Vreau răspuns oficial, în scris, din partea dânsului, vis a
vis de faptul că, şeful de serviciu a poliţiei locale, am solicitat aici de 3 ori în plen prezenţa dânşilor, în zilele de
sâmbătă, în jurul pieţei de alimente, pe strada Săsar, pe Dragoş Vodă, unde este un haos generalizat. Unde se
parchează peste tot şi oriunde. Trotuarele sunt pline de maşini şi dubiţe şi cetăţenii circulă pe drum. În mod
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sfidător, spun eu, nu văd un picior de poliţist local, în aceste zone sâmbătă, pe care eu le vizitez constant. În
mod sfidător majoritatea trotuarelor oraşelor sunt pline de maşini. Sâmbăta, când zona de concentraţie a
poliţiei locale este aici, dânşii patrulează cu maşina pe valea Chiuzbăii. Nu mai spun faptul că pe valea Chiuzbăii
s-a construit o inerţie. Poliţia Locală este cea care trebuie să ia aceste măsuri, nu face nimic. Faptul că o
societate privată în Baia Sprie funcţionează fără autorizare de construie de luni de zile, are activitate, şi poliţia
locală nu ia nici o măsură. Mi se pare la fel de sfidărtor, faptul că îţi suni angajaţii şi îi trimiţi pe Dragoş Vodă să
îi amendeze pe “x”, pe cumnatul lui Bechir că parchează pe trotuar, mi se pare din nou un mod abuziv în care
îşi conduce serviciul acest şef de serviciu. Oraşul e împânzit sâmbăta de maşini care pe unde parcate, chiar şi
pe trotuare, şi tu trimiţi maşina pe Dragoş Vodă să îl amendezi pe ăla sau pe Sabo că îşi parchează maşina pe
trotuar că e de altă culoare politică sau pe “x” sau pe “y”. Nu daţi din cap domnule viceprimar pentru că aşa se
întâmplă şi oamenii vorbesc. Vorbesc poliţiştii locali. Cer public domnului primar să ia măsuri vis a vis de acest
eşec de serviciu, măsurile legale, care duc ori la restructurare ori la demitere. Vă mulţumesc.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Da-ţi-mi voie domnule preşedinte, eu am să întocmesc cât de repede un
referat de schimbarea lui de acolo şi totodată o restructurare. Pentru a se pune obligatoriu pe ordinea de zi,
sunt necesare 7 semnături. Eu o să fac referatul cât de repede şi o să o rog pe doamna secretar să îl
redacteze.”
Dna secretar: “Trebuie obligatoriu respectată procedura de schimbare a unui funcţionar public.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Vă mai spun un lucru ce dvs nu ştiţi. Îi dăm un vot de neîncredere, acest
lucru îl poate face Consiliul Local. Citiţi în lege.”
Dna consilier Brezoczki: “ Aş mai avea de adăugat ceva şi eu. Capitolul 1, punctul 5, amenda variază,
ori îl ai ori nu, nu poate varia valoarea amenzii, să fie o valoare fixă şi singura. Aceeaşi valoare pentru amândoi,
nu, pentru persoane fizice porpun să fie 100 lei şi pentru persoane juridice să fie 300 lei. Capitolul 7, punctul
14, la persoane fizice avem valori extremi de mari şi mă întreb în acelaşi timp cum reuşeşti să amendezi
persoana juridică, vine firma să murdărească banca?! Societatea comercială se urcă pe bancă, exact aşa se
interpretează textul scris. Deci de modificat şi de modificat şi valoarea.”
Dl primar: “Ramona şi-a notat toate aceste propuneri. Întradevăr, materialul este extram de slab şi e a
doua oară când vine cu un astfel de material. Astăzi s-a modificat cu Ramona cât s-a putut.”
Dl consilier Bechir: “Trebuie studiat în amănunţime şi trebuie de văzut că aşa numai îi dai mai multe
puteri lui. Prin felul în acre conduce aceast serviciu, poate devein periculos prin acest regulament.”
Dl primar: “Mai este un aspect de care trebuie ţinut cont. Hotărârea de Consiliu Local făcută după
acest regulament stă în instanţă. În momentul în care se contest o amendă, nu ne putem face de râs cu astfel
de sancţiuni, este un lucru important.”
Dna secretar: “Domnule Sabo, aţi propus 70%. În situaţia în care scade sub limitele legii, vom fi obligaţi
să punem minimul stabilit de lege.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu, 0 voturi “pentru”. Se
supune la vot amânarea proiectul de hotărâre până la o nouă revizuire, care este votat în unanimitate, cu 14
voturi “pentru” (domnul consilier Cherecheş şi domana consilier Pop Şinca Marcela nu participă la vot şi nu
votează). În urma votului exprimat, hotărârea a fost AMÂNATĂ.
Dl consilier Sabo: “Cu menţiunea să intre în şedinţă luna viitoare şi să se facă adresă din partea
Consiliului Local ca toţi şefii de serviciu să fie prezenţi la şedinţe.”
Dl consilier Cerneştean O.: “În regulamentul nostru să băgăm, doamna secretar, un amendament ca la
toate şedinţele Consiliului Local, şeful Poliţiei Locale, indiferent ce va fi să fie prezenţ la şedinţe.”
Dna consilier Brezoczki: “ Şi în cadrul şedinţelor de comisii că vom avea nevoie de detalii pentru
proiectele de hotărâri.”
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.13 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de intrare la
„Ştrandul Baia Sprie – Clubul pensionarilor în aer liber” în vederea desfăşurării activităţilor recreative şi de
pescuit sportiv, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu menţiunea că la dosar s-a mai adus
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un referat din partea Serviciului public unde este specificat orarul de funcţionare şi de achiziţionare a biletelor
de intrare, care ar trebui introdus în hotărâre.
Dl consilier Cerneştean O.: „O intervenţie domule preşedinte, lipseşte ceva în hotărâre. Nu e corectă.
Se aprobă taxa de intrare de 15 lei/persoană, dar lipseşte pe zi.”
Dna consilier Brezoczki: „Am cerut în cadrul comisiei să se specifice acest lucru.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Am o întrebare, ce se va face cu peştele prins? Se aruncă înapoi?”
Dl primar: „Da, este pescuit sportiv. Noi ne-am propus să îl deschidem din 1 Mai cu forma acesta şi
vedem pe parcurs dacă la anumite specii de peşte, trebuie înlocuite, băgate alte specii, vom vedea cum
funcţionează.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu completarea articolului nr. 1 , punct (1),
„pe zi”, şi cu completarea la articolul nr. 1, aliniatul (3), (4) şi (5), perioada deschisă a ştradului, orarul de
funcţionare şi orarul de achiziţionare a biletelor sau abonamentelor, care este votat în unanimitate, cu 16
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 78.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.14 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
domnului primar Bîrda Sebastian Alin, reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI – Maramureş, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Juridice.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 79.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.15 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Oraşului Baia Sprie în S.C. MEDSPRIA SA, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu propunerea
comisiei Juridice ca reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie să fie domnul consilier Bechir Vasile.
Dna consilier Brezoczki: „Sperăm că de data aceasta va accepta.”
Dl consilier Bechir: “Mulţumesc colegilor pentru încerdere şi domnului primar. Sigur că eu aş vrea să fiu
acel reprezentant şi să fiu un liant între ceea ce nu s-a întâmplat până acum acolo şi autoritatea publică locală
pentru că acel spital este, până la urmă, şi în interesul nostru şi în interesul cetăţeanului. Chiar dacă este
societate privată, această societate trebuia să fie puţin mai comunicativă cu Consiliul Local şi cu aparatul
Primarului pentru că, până la urmă, de aici primeşte cel mai mare sprijin. Cei care au gestionat această
societate pe acţiuni, nu a procedat corect, că e o societate care trebuie să producă beneficii. Şi lanoi ne este
ok, pentru că cetăţeanul din Baia Sprie va fi mulţumit. Eu sper că în calitatea pe care o voi avea, să schimbăm
aceste relaţii şi să facem aceste lucruri să funcţioneze. După ce mi-a dat doamna secretar detalii că nu este nici
un motiv de incompatibilitate, sunt de acord. Vă mulţumesc.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de comisia juridică, care este votat în
unanimitate, cu 16 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 80.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin realizarea unui Centru multifuncţional
şi reabilitarea zonei centrale a Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă.
Dl Breban Bogdan: “Aşa cum vă spuneam şi luna trecută, este al doilea proiect pe acre îl depunem pe
fonduri europene, împreună cu acesta pe care l-am depus acum 2 săptămâni cu parcul. Vom încadra acest
proiect pe o axă ce se va deschide săptămâna viitoare în care ne propunem să construim un centru
multifuncţional pentru oraşul Baia Sprie, din clădirea Cinematografului, din clădirea unde era taxele şi
impozitele. În cinematograf va fi o sală polivalentă cu 160 de scaune, sală de proiecţie, sală de evenimente
culturale. Am împărţit proiectul pe trei etaje. La subsolul GAL-ului va fi un mini muzeu de minerit, să vedem
cum aducem nişte flori de mină şi o zonă veche a istoriei, parterul va fi o zonă de acztivităţi recreative şi
culturale, sociale şi etajul I va fi zona de proiecţie cinematografică, o sală de fitness şi gimanstică şi o zonă
pentru copii. În total acest proiect se ridică la 14 milioane de lei. Se va implementa în 48 de luni după
semnarea contarctului de finanţare, sper să aibă succes. Este un proiect vital al oraşului.”
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Dl consilier Cerneştean O.: “Eu votez, dar nu ştiu ce votez, numai ce mi-aţi spus dvs. pentru că a venit
proiectul acesta târziu. Proiectele mari ştiu că vin cu o zi, două înainte sau chiar o oră, trei. Sigur că sunteţi
bine intenţionat, dar dacă nu ne uităm bine pe material pot să apară şi probleme. Uita cum s-a strecurat o
mică problemă la hotărârea cealaltă, hotărârea 14, eu nu am văzut aici, dar poate cei mai tineri să fii observat,
creşterea cu 10% a apaei, e o situaţie destul de neplăcută.”
Dl primar: “Şi pe mine mă miră că nu aţi ridicat problema. Operatorul Vital trebuia să mărească preţul
acum doi ani, conform înţelegerii cu cei de unde au luat împrumutul. Electroral sau nu, au refuzat mărirea apei
atunc, dar acuma ca să intre pe noul proiect, s-a ajuns din nou la mâna celui care îţi dau creditul şi nu mai este
scăpare. Şi eu m-am interest de ce trebuie mărirera aceasta. Altfel Guvernul nu va finanţa noul program, de
extindere de reţele de apă şi canalizare, unde şi noi suntem prinşi ca oraş cu tot ce avem lipsă şi cu o staţie,
rezerbă de apă, pe imaşul dintre Satu Nou de Sus şi Baia Sprie. Avem şi noi acolo o sumă foarte mare pentru
extindere. Nu finanţează programul dacă fluxul de numerar nu este ajuns la limită. Cumva se impune şi nu mai
au ce face.”
Dna consilier Brezoczki: „ Este impus în proiect şi trebuia să se realizeze în 2016. Nu s-a făcut atunci.
Acum nu se poate trece la următoarea etapă până nu îndeplinesc toate condiţiile contractuale.”
Dl consilier Cerneştean O.: „În 2016 eram eu în AGA şi m-am opus acolo să nu crească preţul.”
Dna consilier Brezoczki: „AGA dă un vot doar consultativ. Decizia se ia în ADI Vital Maramureş. Eu
sunt actualul reprezentant, tocmai am venit de la o şedinţă cu ei. Uite aici sunt toate datele, le-am adus.”
Dl consilier Sabo: “Doamna consilieri v-aţi opus să creacsă apa?”
Dna consilier Brezoczki: „Nu are nici un sens, indiferent de ceea ce se votează. Decizia se ia în ADI
Maramureş de aceea trebuie să îl delegăm pe domnul primar să ia decizia pentru noi. Ni s-a spus clar că este
doar un vot consultativ şi când s-au dus primele discuţii a fost vorba de o mărire de 5%, apoi s-au dus între 5 şi
10%, pe urmă am văzut că în proiectul de hotărâre apare 10 %. Asta înseamnă undeva la 80 de bani. În 2015
era 5% şi apoi încă 5%, le-au cumulat. Era altă valoare la care se raporta 5% în 2015.”
Dl consilier Sabo: „Dacă valoarea dolarului a crescut nu înţeleg de ce se mai face scumpirea. Contractul
a fost negociat în dolari. Nu înţeleg de ce mărim preţul în lei a apei. Nu este corect să mai mărim preţul la apă
şi cu asta punct. Trebuie să vă opuneţi măririi. Dacă vor aşa, până la urmă o să spunem că o să ne administrăm
noi reţeaua de apă şi toae, nu mai avem nevoie de ei. Scădem la preţul sub Constanţa.”
Dl consilier Bechir: „Trebuia să le administrăm când le-am avut.”
Dl consilier Pop Liviu: „Investiţia de rezervă de apă cine o suportă?”
Dl primar: „Toată extinderea de reţele de apă şi canalizare, lucrări care trebuie făcute în următorii 4
ani, din noua finanţare, trebuie să aibă cash flow. Ei nu pot să demonstreze cash flow-ul acesta dacă nu fac
creşterea aceasta de preţ. Noi ne putem opune, dar ar însemna ieşirea din proiect.”
Dl consilier Bechir: „Noi am dat apa gratis în Baia Sprie acum câţiva ani şi acum va ajunge apa la 9 lei.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată, care este votat în unanimitate, cu 16
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 81.
Se trece la primul punct de la Diverse, Decizia nr. 4/2018, emisă de către directorul adjunct al Camerei
de Conturi Maramureş, privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consmenate în Raportul de audit nr.
296/05.03.2018 încheiat în urma misiunii de audit situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la UAT-ul
Oraşului Baia Sprie
Dna secretar: “Ar fi momentul aici să le spunem domnilor consilier că ni se arată o şedinţă de îndată,
ori vineri ori miercuri, sperăm să fie vinery, dar acum să vedem cum reuşit să terminăm materialele.”
Dl primar: “Am pregătit toată documentaţia pentru Drumul de legătură, pentru schimbul de teren cu
Dumbrăviţa şi respectiv cu proprietar privat şi să luăm noi decizia aceasta şi apoi Dumbrăviţa să ia decizia.
Termenul de transmitere a documentelor este 7 mai. Probabil vom merge personal să îl predăm. Dar noi
trebuie să ne întâlnim ori vineri, ori miercuri.”
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Dna secretar: “Problema este că şi Dumbrăviţa trebuie să adopte hotărârea şi apoi să avem
posibilitatea să ne ducem la notar toţi partenerii. Nu avem datele cadastrale, că altfel l-am fi pus azi pe
ordinea de zi.”
Doamna consilier Brezoczki aduce în atenţia domnilor consilieri că a adus materiale de la şedinţa cu
Vitalul şi dacă se doreşte se pot consulta. Este vorba de diferite zone cuprinse în viitoarele proiecte şi de
diferite zone de intervenţii.
Dl consilier Cerneştean O.: “Îmi daţi voie să intervin. Eu am citit tot materialul din toască în toască, atât
raportul, cât şi decizia. Sigur că s-a constatat unele problem, care nu sunt atât de garve, dar vreau să îl felicit
aici pe Petruş Gheorghe şi pe domnul viceprimar pentru că a sesizat la vremea respectivă cele realizate de
către SC DRUSAL SA, am înţeles că s-a rezolvat problema, dar vreau să fac o precizare, toate problemele
acestea, multe le-am citit cu atenţie cu data când a fost, înainte de mandatul actualului primar, şi pe perioada
când a fost şi domnul Corordan viceprimar, o perioadă scurtă, dar văd că a mişcat şi el ceva pe aici. Se pare că
sumele de bani se cam rezolvă. Vă aici o firmă SC BMB PROJECT, cine sunt aceştia?” primeşte lămuririle
necesare de la domnul primar, că au avut contracte de lucrări, apoi domnul consilier continuă: “se pare că de
perioada aceasta, noul primar a fost mai vigilant decât celălalt. Am câteva întrebări, de exemplu, nişte sume
de bani cheltuite la Asociaţia Părinţilor din Baia Sprie, strada Avram Iancu. Ce asociaţie este?”
Dna Mihaela Filip: “Este vorba despre şcoli.”
Dna secretar: “Este sediul asociaţiei pe Avram Iancu.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Mă interesa cine face parte din Asociaţia asta?”
Dl primar: “Părinţii copiilor înscrişi la şcoala gimnazială nr. 2. A fost cu proiectele cu spaţiile verzi.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Se zice că în Baia Sprie mai sunt daţi ceva bănuţi de care noi chiar nu am
ştiu de ei.”
Dna Mihaela Filip: “Situaţia aceasta pe asociaţii ar trebui să o prezinte fiecare ordonator terţiar de
credite. Noi ca ordonator principal a trebuit să înglobăm toate siztuaţiile aferente ordonatorilor terţiari de
credite.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Mai am o întrebare, că suntem la Diverse, şi doamna e reprezentant,
dânsa e mai activă, să ne spuneţi anul trecut , în Tăuţii de Sus, s-a editat o carte cu zilele localităţii, am solicitat
să ne prezinte facturi cu cheltuielile care s-au făcut acolo, cu sumele, că s-au primit şi de la Consiliul Judeţean,
dar tot prin bugetul local. Vă rugăm să ne prezentaţi acest lucru.”
Dna Mihaela Filip: “Aveţi dreptate, am primit nişte bani aferenţi Tăuţilor de Sus. Nu ştiu să vă spun
exact cât s-a cheltuit. Au fost prezentate şi în Consiliul Judeţean.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Şi pe noi ne interesază bănuţii noştri. Ce s-a prezentat la Consiliul Judeţean
e alta. Banii tot prin Consiliul Local s-au alocat. Ce s-a cheltuit din bugetul local Baia Sprie, asta vreau.”
Dna Mihaela Filip: “Nu pot să vă spun acum aşa. Trebuie să mă documentez.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Vreau o situaţie pentru şedinţa următoare să ne prezentaţi.”
Se trece la al doilea punct de la Diverse, Comunicare Hotărâre civilă nr. 509/2018 din 15.03.2018 a
Tribunalului Maramureş secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi fiscal, de care au luat cunoştinţă
domnii consilieri.
Se trece la al treilea punct de la Diverse, Adresă înregistrată sub nr. 2854/02.04.2018 a Asociaţiei
crescătorilor de animale Pentel Baia Sprie, adresă pe care domnul preşedinte de şedinţă o citeşte în plen şi
care se regăseşte la dosarul de şedinţă.
La finalul punctelor de la Diverse i se dă cuvântul domnului Petcaş, un cetăţean din Satu Nou de Sus,
pentru a-şi expune problema cu păşunea de acolo, cât şi pentru a atrage atenţia de nepăsarea celor din
Asociaţia Sătmăiana asupra neîntreţinerii păşunii dobândită prin contractul de concesiune încheiat cu Oraşul
Baia Sprie. Domnii consilieri care fac parte din comisia privind verificarea întreţinerii pajiştii din Satu Nou de
Sus şi a încărcăturii de animale/ha/contract, concesionată Asociaţiei de creştere a bovinelor „Sătmăiana” din
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Satu Nou de Sus îi comunică domnului Petcaş că vor întocmi un raport în urma verificărilor şi i se va oferi un
răspun în scris asupra acestor probleme sesizate atât verbal, cât şi scris.
Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinare din data de 25 aprilie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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