JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 29 martie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 2544/23.03.2018 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr.
358/23.03.2018, 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 Bozga
Alin – șef Serviciu Cheltuieli, dnul Pop Vasile - consilier personal, dnul Petruș Gheorghe – arhitect șef, 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 Serviciu Venituri, dl Roman Călin – Compartiment Protecţia Mediului, dl Turda
Gheorghe – comandantul Poliţiei Naţionale Baia Sprie, dl Furnea Iulian – Preşedintele acţionarilor S.C.
Medspria S.A., dna Toma Andreea – director Club Sportiv Şcolar Baia Sprie, 2 poliţişti locali şi 8 cetăţeni.
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
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.
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Domnul președinte de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare cu supunerea la vot a
procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.02.2018, care a fost votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”.
Se face menţiunea că de pe ordinea de zi este retras proiectul de hotărâre cu numarul 27, astfel
ordinea de zi va avea 27 puncte şi 28 puncte cu “Diverse”.
Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Baia Sprie pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ al oraşului Baia
Sprie pentru anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 8/25.01.2018 privind aprobarea prelungirii închirierii a
spaţiului din imobilul situat în Baia Sprie, str. Horea, nr. 4, cu destinaţia de sediu al Poliţiei oraşului Baia
Sprie
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi identificării cu date de carte funciară a poziţiei 164
din anexa 4 la HG 302/2011, poziţie ce cuprinde clădirea Primăriei şi terenul aferent acesteia, din Baia
Sprie, Piaţa Libertăţii, nr.4
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi identificării cu date de carte funciară a poziţiei 188
din anexa 4 la HG 302/2011, poziţie ce cuprinde Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1 Baia Sprie şi terenul aferent
acesteia, din Baia Sprie, Piaţa Libertăţii, nr.3
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului anexă la HCL 162/28.11.2017 a Consiliului Local
al oraşului Baia Sprie privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc “Minerul” Baia Sprie şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 112 mp, înscris în CF
53635 Baia Sprie şi CF 53637 Baia Sprie, situat în Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, aflat în proprietatea
privată a Oraşului Baia Sprie
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 480 mp, înscris în CF 50496,
situat in Baia Sprie, str. Piersicului, nr.7, aflat în proprietatea privată a Orasului Baia Sprie
9. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Orasului Baia Sprie a terenului în suprafaţă
de 284 mp, înscris în CF nr. 51579 Baia Sprie, nr. topo 1552/1 şi 1552/2, situat în Baia Sprie, pe str.
Dorobanţilor nr. 5
10. 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
11. 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
12. Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 25.060 mp, situat în Baia
Sprie, str. Dragoş Vodă, nr. 67, aferent Căminului pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentarii construcţiei Policlinică, înscrisă în CF 55669 Baia
Sprie, situată în Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 29
14. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren şi clădire din domeniul public al oraşului Baia Sprie,
situate în oraşul Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 119C, în domeniul public al Statului în administrarea
Ministerului Educaţiei Naţionale – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş – Clubul Sportiv Şcolar
Baia Sprie
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.7/29.01.2016 privind acordul pentru întocmirea
documentaţiei de ocupare temporară a suprafeţei de 156 mp teren, categoria de folosinţă pădure,
proprietatea Oraşului Baia Sprie, în administrarea Consiliului local al oraşului Baia Sprie, UP II, u.a. 29A,
în vederea amplasării unui pilon de telefonie mobilă
16. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă de 1572 mp, înscris în CF 52810 Baia Sprie,
nr. cadastral 52810, situat în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 34
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului local pentru anul 2018 „Program local pentru acordarea
de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general pentru domeniile: sport, cultură şi
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20.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

culte religioase”, cât şi desemnarea consilierilor locali în comisiile de evaluare în vederea implementării
„Programului local pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al oraşului Baia Sprie a
programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportiv şi cultural”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Baia Sprie.
Proiect de hotărâre privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul
gospodăririi Oraşului Baia Sprie
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de ridicare a deşeurilor voluminoase de la locuinţa
solicitanţilor
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de „Colectare separată şi transportul
separat al deşeurilor orăşeneşti şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a face atingere fluxului de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori” cu operatorul de servicii de salubrizare S.C. Drusal S.A. Baia
Mare
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind Serviciul
public de ecarisaj Baia Sprie
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal pe raza
oraşului Baia Sprie
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor pe anul 2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti aflate
în proprietatea publică a oraşului Baia Sprie
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti din
oraşul Baia Sprie
Proiect de hotărâre privind cererea Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie de trecere în domeniul public al
oraşului Baia Sprie a unui teren în suprafaţă de 12107 mp în vederea derulării investiţiei “Drum de
legătură Baia Sprie – Baia Mare” pe durata existenţei acestei invenstiţii
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a creanţelor bugetare pentru
Medspria S.A
Diverse:
a) Raportul Primarului privind starea economico-socială şi de mediu a Oraşului Baia Sprie pe anul 2017
b) Informare privind sumele încasate şi modul de utilizare a sumelor încasate pe anul 2017 la bugetul
local reprezentând taxa privind serviciile publice
c) Adresa inregistrata sub nr 1808/02.03.2018 de la Curtea de Conturi prin care face cunoscuta
Hotararea Plenului Curtii de Conturi nr. 473/21.12.2017 prin care s-a aprobat Raportul referitor la
finantele publice locale ale judetului Maramures pe anul 2016.
d) Adresa nr. 295/05.03.2018 a Scolii gimnaziale Ioan Slavici Tăuţii de Sus, privind sumele necesare
pentru plata cheltuielilor cu naveta personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna februarie
2018
e) Adresă inregistrata sub nr. 8937/13.12.2017 în care dna Godja Ileana solicita sprijinul Primariei
pentru amenajarea a aproximativ 100 m din drumul public nr. topo 514, str. Alunului, Tăuţii de Sus
f) Sesizare înregistrată sub nr. 2092/12.03.2018 a Interprinderii Individuale Petcas Ileana din Satu Nou
de Sus

Se supune la vot ordinea de zi şi este votată în unanimitate, cu 16 voturi “pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă îi dă cuvântul domnului Dan Vascul, administratorul parcului
fotovoltaic SC SPRIA TECHNOLOGY PARK SRL, care doreşte să îşi ceară scuze public faţă de toată lumea pentru
neplăcerile şi disconfortul creat în urma discuţiilor aprinse avute în şedinţele precedente cu domnul consilier
Bechir Vasile, iar şi domnul consilier Bechir Vasile este în asentimentul domnului Dan Vascul.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, iar cu acordul domnilor consilieri se va
modifica ordinea în care se vor dezbate proiectele de hotărâre şi se va începe cu punctul 3 Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 8/25.01.2018 privind aprobarea prelungirii închirierii a spaţiului din imobilul situat în
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Baia Sprie, str. Horea, nr. 4, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de şedinţe şi cu aviz favorabil atât din partea comisie Juridică, cât şi din partea comisie Urbanism.
Dl comandat Turda: “Vă mulţumesc tare mult că mă lăsaţi să spun ce am de spus. De ce v-am rugat să
îmi permiteţi să vorbesc primul, avem la nivel de localitate o faptă destul de gravă, tâlhărie calificată, 3 tineri
au intra peste o persoană vârstnică din Satu Nou de Sus, l-au bătut bine şi i-au furat şi o sumă de bani. De
Vineri noaptea de când s-a întâmplat suntem tot pe drumuri, ştim deja în mare cam cine sunt şi urmează să
acţionam. De aceea vă rog foarte frumos să îmi permiteţi să discut înainte şi apoi să vă lass ă vă continuaţi dvs
activitatea conform ordinei de zi. Rugămintea pe care o am faţă de dvs. este legată de adresa trimisă de la
Inspectorat prin care s-a solicitat să aprobaţi ca chiria să fie de 2000 de lei şi nu de 3000 lei, cât s-a hotărât
anterior. Să vă spun de ce au făcut această cerere. Ştiţi destul de bine cum se repartizează sumele de bani pe
bugete, pe ani, pe diferite cheltuieli. Inspectoratul de Poliţie a judeţului Maramureş au alocat pentru chiria
acestui spaţiu 2000 lei. În cazul în care dvs veţi decide că e prea puţin, dispoziţia şefului inspectoratului este să
ne luăm traista şi să plecăm în Baia Mare că nu are mai mulţi bani. Mie, fiind băimărean, nu aş face naveta.
Însă tot pentru cetăţenii localităţii mă gândesc că le va fi mai greu să vină cu hârtii şi pentru plângeri acolo.
Această clădirea în care noi ne desfăşurăm activitatea se adresează tot dvs., tot cetăţenilor. Nu facem acolo
întâlniri sau onomastice sau chefuri, primi cetăţenii din Baia Sprie care vin cu anumite probleme şi încercăm să
le rezolvăm. Eu atât am avut de spus. Dvs. decideţi cum consideraţi că e mai bine pentru această urbă pe care
o administraţi. Vă doresc decizii bune pentru comunitate, vă mulţumesc, o zi bună şi vă rog să îmi permiteţi să
mă retrag.”
Dl consilier Bechir: “Vă mulţumim şi spor la treabă. În urma bunei colaborări, facem să fie bine.”
Dl comandant Turda: “Cum apreciaţi. Eu v-am spus exact ce au hotărât cei de acolo. Că până la urmă,
ştiţi cum e, este foarte ciudat să ceri ceva şi nu pentru tine. Eu cer o chestie ca, colegii mei să îşi poată
desfăşura activitatea, tot pentru dvs, că nu lucrăm pe principii. Nu sunt bani să dea mai mult, nu e de
unde.Sperăm să obţinem acel spaţiu de care am mai vorbit că oricum se degradează. Este foarte greu să obţii
o autorizaţie cât de mică, dar un spaţiu. Ne luptăm. Vă doresc o zi bună.”
Dna consilier Brezoczki: “Comisia juridică a luat în analiză acest proiect de hotărâre, modificarea
proiectului din ianuarie în care am stabilit ca suma chiriei să fie de 3000 lei/lună. Prin urmare s-a dat aviz
favorabil cu 6 voturi “pentru”, urmând ca Poliţia Română să plătească o chirie de 2000 de lei/lună, dar cu
menţiunea ca pentru anul 2019 să ia în considerare şi rata inflaţiei şi costurile aferente utilităţilor.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru”, domnul consilier Ciocotişan Gheorghe nu participă la vot. În urma votului exprimat, a fost adoptată
HOTĂRÂREA CU NR. 38.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării
construcţiei Policlinică, înscrisă în CF 55669 Baia Sprie, situată în Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 29, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă.
Dl preşedinte de şedinţă: “Dăm cuvântul domnului Iulian Furnea şi vom discuta proiectele de hotărâre
cu nr. 28 şi 13.” Domnii consilierii sunt de acord.
Dl Furnea: „Vin aici în faţa dvs. ca preşedinte al consiliului de administraţie Medspria şi ca manager
intermiar pe o perioadă nedeterminată pentru acelaşi Medspria. Avem 2 puncte pe ordinea de zi, unul fiind
apartamentarea pe policlinică, care, după părerea noastră, este un act tehnic obligatoriu de întocmit şi de
făcut cât de repede. Conform contractului de concesiune, acest act arată că spaţiul pe care îl avem este acesta,
cu care document vom merge la Oficiul de Cadastru şi să îl înscriem oficial. Al doilea punct e o solicitare de
eşalonare la plată a datoriilor pe care le înregistrează societatea la bugetul local. Poate ar trebui să începem un
pic mai larg, să vă spun încă o dată care este hotărârea noastră sau comitul nostrum pentru a contiuna şi a
dezvolta societatea aceasta care încă nu e un spital, dar ar trebui să fie unul şi vrem să fie un spital. Am să
intru într-o poveste pe care am să o spun eu şi am să răspund la întrebările adresate de către dvs. Ieri am făcut
acelaşi lucru în comisia de specialitate. Ce facem noi sau ce am vrea noi să facem? La ora asta avem un
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laborator funcţional care funcţionează în nişte condiţii improprii, nu la standardele la care ni l-am dorit şi 12
cabinete medicale cu medici care funcţionează, unele bine şi foarte bine, altele mai puţin bine. Suntem într-un
parteneriat, şi ca locaţie şi ca intenţie şi ca voinţă, cu medicii de familie ai oraşului. Eu sper să pot spun la
finalul întâlnirii acesteia că suntem într-un parteneriat, şi ca intenţie şi ca voinţă şi ca dorinţă, şi cu Consiliul
Local şi cu Primăria. Ştiţi cu toţii că , Consiliul Local este unul dintre acţionarii acestui S.A.., semnificativ. Ne-am
dori o împlicare mai mare a Consiliului Local în analiza deciziilor pe care le luăm şi modul în care ne facem
treaba. Unde vrem să ajungem ş ice avem în plan în următorul timp, în următoarele luni, vrem să ajungem să
transformăm S.A.-ul acesta într-un spital adevărat şi asta presupune să deschidem o spitalizare de zi, o
spitalizare de noapte pe paleaţie, un minim de 30 de paturi. Să facem un centru de recuperare, să renovăm şi
eu mi-aş dori rapid toată clădirea aceea mare, dar începem cât de repede putem cu colaboratori. Să ne întărim
pe parte de medici în regim privat, aşa cum suntem acum, să îi găsim pe cei mai buni, care sunt dispuşi să vină
şi să dea mai mult timp Oraşului Baia Sprie şi oamenilor lui şi să ajungem cât de repede putem în a avea
contractare cu Casa de Asigurări care este un deziderat evident, şi al nostrum şi al oamenilor. Cu cât ne
întărim, cu cât reuşim să aducem mai mulţi medici buni, cu cât reuşim să coborâm tarifele pentru populaţie,
cu atât vom atinge obiectivele mai repede, obiective pe care toţi de la masa aceasta ni le dorim. Acum suntem
în nişte blocaje, tehnice şi juridice. Nu de intenţie şi nu de polemic şi nu de imagine. Şi eu cred că dacă stăm să
le vedem strict blocaje tehnice, împreună le putem rezolva. Avem o datorie acumulată de vreao 6-7 ani de zile
către dvs., ştiu, îmi pare rău că am ajuns aici, dar aici suntem. Am plătit săptămâna trecută 20.000 lei, nu e
destul, dar e dovada bunei noastre intenţii şi a faătului că vrem să construim. Am venit azo să vă solicităm o
eşalonare şi am scris şi motivaţia eşalonării. Dacă vă uitaţi în contul curent, am avea bani să plătim toată
datoria. Şi logic ar fi să o facem aşa. Dar dacă facem lucrul acesta ne decapitalizăm. Suntem în faza avansată,
tehnică şi din toate punctele de vedere pentru a depune un proiect, în care am aduce 200.000 euro în
Medspria şi în oraş. Cu deschiderea sau cu construirea a 600 mp a podului unde vrem să facem centru de
recuperare. Sigur că ne dotăm şi cu nişte echipamente care ne sunt critice şi o maşină şi tot felul de scule
medicale. Nu putem face lucrul acesta din mai multe puncte. Unu, am ratat licitaţia pentru că am avut datorii,
doi, avem datorii, trei, nu avem întăbulat contractual de concesiune pe policlinica respectivă şi acesta nu îl
avem întăbulat deoarece nu avem apartamentarea făcută şi aprobată. Dacă ne aprobaţi eşalonarea şi
apartamentarea eu zic şi sper şi cred că undeva în Iunie putem depune proiectul de finanţare şi undeva în
Iulie-August să îl avem aprobat spre finanţare. Asta înseamnă că în Septembrie începem să lucrăm pe
policlinică, aducem un lift şi amenajăm 600 mp. Ce blocaje tehnice mai avem, există o întăbulare pe clădirea
mare, o întăbulare care nu respect nici măcar coeficienţii PUG-ului pe care dvs. ca Primări îl aveţi aprobat.
Acum, pe clădirea mare, noi nu putem scoate nici măcar un certificat de urbanism, nici noi nici altcineva. De
ce?! Pentru că s-a întăbulat aşa cum s-a întăbulat, cu o suprafaţă mult prea mică în jurul ei, suprafaţă acare nu
îndeplineşte condiţiile de PUG. La ora aceasta toată întublarea aşa cum s-a făcut, pune în ilegalitate clădirea
pentru orice construcţie pe care am vrea să o facem aspura ei. Este o soluţie tehnică, corectă şi care nu ar
presupune un efort prea mare din partea Primăriei şi nici costuri semnificative, aş putea spune chiar deloc.
Terenul din faţă, care e teren spaţiu verde, dacă Primăria îl întăbulează pe Primărie, ca obiectiv de utilitate
publică, le dă şansa să fie cu indicatorii spitalului ca şi clădire în LEV, şi asta înseamnă că putem depune un
certificat de urbanism. Eu mi-aş fi dori să depunem proiectul pe clădirea aia, 200.000 euro ar fi un punct bun
de pornire. Nu o facem acum o facem data viitoare, dar vrem să o facem. Nu cred că mi-a scăpat ceva. Aştept
întrebările dvs. să vă răspund acestor întrebări.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte, de când am concesionat acest spital nu a venit
nimeni din partea lor să vină în faţa Consiliului să prezinte problemele pe care le are. Este adevărat că atunci
când s-a întocmit acele contracte de concesiune, şi actul adiţioanl la ele, nu o să îi spunem numele, dar
persoana care a fost înainte a crezut că rămâne mai mulţi ani pe aceeaşi funcţie, ori i-a spulberat norocul ori a
venit cineva şi s-a întâmplat un lucru bun şi nu mai ies socotelile. Şi acum să încerc să intru direct în probleme.
Nu ştiu dacă, am înţeles că aţi demis managerul de acolo.”
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Dl Furnea: “A fost o încheiere de comun acord a părţilor.”
Dl consilier Cerneştean O.: “ Mă rog, nu ştiu dacă a fost consultat, nu era obligatoriu potrivit Legii 31,
cel care deţine majoritatea îşi desfăşoară munca cum doreşte. Aşa ca fapt divers, dacă a fost consultat
Primarul Oraşului sau Primăria, nu e obligat să îmi răspundeţi, dar e o întrebare.” I se confirm domnului
consilier că nu a existat această consultare, astfel dl consilier Cerneştean continuă: “E bine că aţi venit aici.”
Dl Furnea: “Mă iertaţi, eu îmi asum că nu am venit mai repede, mă iertaţi, acum sunt aici.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Fiind cu părul cel mai alb de aici, mă cheamă Cerneştean Octavian, de câte
ori veţi avea nevoie ori de ce spijin legal şi particular, din partea mea, dacă va fi, o să mă aveţi cu mare
plăcere, pentru că noi suntem interesaţi ca spitalul din Baia Sprie să funcţioneze şi în bune condiţii.”
Dl Furnea: “Mulţumim, eu iar îmi cer scuze dacă unii au ştiu să facă altfel comunicarea decât direct şi
faţă în faţă. Aici suntem, îmi pare rău.”
Dl consilier Cerneştean O.:”Nu e cazul să vă cereţi scuze, suntem aici să ne spunem problemele de
ambele părţi. Înţelegem că sunteţi de bună credinţă, păcat că nu a fost aşa de la-nceput. Am văzut o emisiunea
la TV, a fost o şedinţă de îndată la care nu am putut aproba ceea ce aţi solicitat dvs. pentru că nu am avut nici
materiale, ori potrivit Legii 215, materialele se prezintă consilierilor cu cel puţin 5 zile înainte să poată fi
studiate, nu în şedinţe de îndată când nu ai nimic, numai aprobă sau nu aprobă, ca să vedem în cele din urmă,
că sunt unii dintre noi, respectiv mă simt eu ca şef de partid la nivelul local, să fiu criticat de domnul primar pe
postul local al televiziunii TL+ că PSD-ul e împotriva funcţionării spitalului. Nu, domnule Furnea şi, nu,
domnilor consilieri şi asistenţă. Nu suntem împotriva lui ci suntem de acord să funcţioneze în condiţii cât mai
bune şi corecte. Dar atâta vreme cât nu avem materiale şi nu ştim pe ce votăm, eu nu voi vota niciodată,
pentru că, nu m-am împotrivit niciodată, e aici şi domnul primar, la bunul mers al Primăriei, dacă confirmă sau
infirmă că a primit spijin, e o persoană onorabilă, dar la început de drum poate că, zic eu, mai face şi greşeli şi
trebuie să îi aduc aminte când face astfel de greşeli. Domnule primar, când aţi ieşit pe postul de televiziune şi
aţi zis că PSD-ul e împotrivă, reţineţi nu, atunci am fost vreo doi din PSD şi ne-am abţinut, ori cei pe care îi
reprezentaţi dvs politic , nu au votat. Al doilea lucru, era frumos şi sportiv, dacă tot aţi spus că PSD-ul nu e de
acord, să spuneţi şi alte ocazii când s-a abţinut PSD. Spre exemplu, atunci când nu am fost de acord să crească
organigrama de la 135 la 139 de posture, atunci când persoanele care trebuiau să vină în Primărie, şi se ştia cu
câteva săptămâni înainte cine poate să vină acolo, nu am fost de acord, nici atunci când la centrul de
informare au venit 2 persoane şi am angajat un director, trebuia să spuneţi şi asta domnule primar. Ca să fac o
paranteză, sunt multe de spus, şi vi le spun întotdeauna şi chiar şi în particular şi probabil că voi ieşi şi eu pe
postul de terleviziune şi am să spun şi eu multe şi mă voi disculpa, aşa frumos şi să cer dreptul la replică. Şi
acum să intru în subiect, domnule Furnea, domnilor consilieri, la vremea respectivă când s-a concesionat
clădirea spitalului, s-a aprobat un caiet de sarcini, şi de ce vi le spun, să ştiţi de ce am avut semne de întrebare,
prin care se concesionează clădirea spitalului de pe Aleea Minerilor nr. 29 în suprafaţă de 1376 mp, zice că,
S+P+E. S-a arpobat caietul de sarcini, bun, apar 2 contracte de concesiune, contractul nr.6723 în care e vorba
de 1300 mp şi mai apare contractual celălalt care e de 1376 mp, deci aprobarea Consiliului Local a fost pentru
o anumită suprafaţă. Mai departe, în contractual de concesiune, pentru că de aceea am zis că s-a făcut aşa, cu
bătaie lungă, contractual de concesiune este făcut pe toată suprafaţa celor 2 clădiri. În actul adiţional, nr.1din
29.12.2012 se referă doar la contarctul de concesiune 6273, adică la acea suprafaţă de 1300mp, scurt. Ori la
vremea respectivă, când s-a scos la concesiune, s-a scos spaţiul în totalitate. Să vină din partea dvs. un act
adiţional prin care să se spună că se scade suprafaţa de 450 mp a medicilor de familie şi suprafaţa de 1320 mp
a arhivei. E normal. Dacă medici de familie au vrut, dar din care suprafaţă la primul contract sau al doilea? Fac
o precizare Dacă e vorba de a face facilităţi, şi e bine că facem, că le facem pentru activitate necesară şi nobilă,
sănătatea, dacă e vorba de aşa ceva, nu ştiu cum de nu am dat şi medicilor de familie, domnilor consilieri, să
stea şi ei gratuit acolo, în spaţiul nostru. Pentru că dvs. la rândul dvs. vorbiţi numai de datorie, dar de
redevenţă uitaţi să ne spuneţi ceva. La redevenţă, revin iar, contractul s-a făcut tendenţios, contractul de
concesiune, abuziv, şi de ce nu, penal. Pentru că s-a concesionat altceva decât s-a aprobat prin caietul de
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sarcini, lucru nepermis. Nu am spus-o nimănui, dar să ştie toată lumea de ce m-am împotrivit la vremea
respectivă şi am avut întrebări. Încă o dată vă felicit că aţi venit aici să ne daţi explicaţii, nu e vina dvs. asta şi
nici a celor care au fost înaintea dvs., e vina celor care au condus destinele Primăriei. În acel contract de
concesiune pe total suprafaţă, se spune în felul următor, redevenţa, vă daţi seama ce elegant lucrat, se poate
achita fie prin lucrări de îmbunătăţire a imobilului, fie prin asistenţă medicală. Asistenţa medicală, ce poate să
însemne?! Când se vor îmbolnăvi unii dintre noi, înseamnă că o să ne faceţi asistenţă gratis. Nu pentru noi
trebuie să faceţi asta, ci pentru locuitorii Oraşului Baia Sprie, pentru ei se fac aceste facilităţi. În aceste condiţii
date, având în vedere cele prezentate, consider că e un mare abuz din partea celor care au fost aici şi să îi aduc
aminte domnului primar, ca fiind în PSD-ul, nu a fost primar din partidul meu ci tot din partidul dvs., aşa că
terminaţi cu intrigile acestea, că indiferent de unde suntem aici, avem toţi nevoie de sănătate, avem nevoie de
doctori, avem nevoie de acte medicale. Dacă mergem mai departe, dvs. pomeniţi numai că vă obligaţi la plata
eşalonării impozitelor, dar eşalonarea redevenţei, nu o mai cereţi şi aia? Şi să vă zic eu mai deaprte şi cu
eşalonarea redevenţei. Când s-a făcut acel contract zice că nu va plăti spitalul pe perioada când se vor face
dotări şi nu ştiu ce să facă, adică niciodată că dotări vor fi, că mereu îşi vor schimba aparatura, utilaje şi aşa
mai departe. Ori aşa ceva, avem aici un jurist, nu există nici într-un contract de drept civil să spună cineva că se
va face nu ştiu când, şi nu există nici un Eu vă cer respectuos, să ne explicaţi, cum vedeţi dvs. că vă veţi achita
şi de plata redevenţei. Noi am cerut la vremea respectivă, când a fost împuternicita dvs, să îi zic aşa, care ne-a
tot zis că până în 18 Septembrie dacă nu se aprobă nu ştiu ce, proiectul se pierde, şi bate cu pumnul în masă şi
ne zvântură şi ne face pe totţi, ba pe mine, ba pe altu, parcă a venit şi parcă era de la cei de-a lui portocală de
la Ploieşti să vină să ne interogheze. Aceste lucruri a trebuit să le aduc la cunoştinţa dvs., la aceste lucruri
trebuie să daţi răspuns dvs dacă socotiţi şi să vedem ce facem, cum vă punem în legalitate. Repet, caietul de
concesiune este pentru o suprafaţă de 1376 mp, şi concesiunea este de 2600 şi nu ştiu cât. După răspunsurile
dvs domnule reprezentant, probabil că vor avea şi colegii alte întrebări, probabil, dacă nu o să vă supăraţi, o să
mai am eu întrebări.”
Dl primar: „Ca şi drept la replică, mă bucur că acum am aflat că PSD susţine această iniţiativă în mod
principial. Eu am afirmat pe postul TV că de la începutul proiectului, deci în trecut, PSD nu a susţinut. De la
începutul iniţierii proiectului, nu am zis că acum, la ultimele şedinţe, chiar la ultimele şedinţe au trecut
concesionarea, s-a aprobat alte lucruri de Medspria. Eu am precizat că la început PSD-ul nu a susţinut acest
proiect, dar mă bucur acum că, în urma acestor clarificări şi explicări şi a transăarenţei de care dă dovadă
Medspira acum, atitudea se schimbă şi ajungem toţi să ne dorim servicii medicale de calitate în Baia Sprie.
Deci îmi cer scuze dacă s-a înţeles altceva.”
Dl Furnea: „Răspund întrebărilor dumneavoastră. Sunt apolitic şi vrem să rămâne apolitici. În mod cert
în 7 ani s-au făcut greşeli, cum s-a deschis spitalul pe fugă, pentru un capital de imagine sau nu, pentru servici
aduse populaţiei, nu ştiu să vă spun, nu mă interesează. Eu vă spun ce avem acuma acolo şi vă spun că buna
noastră credinţă, am probat-o de-a lungul timpului, chiar dacă aţi fi vrut să o probăm mai mult şi mai bine.
Spitalul acela e cu sarcini de când l-am luat, clădirea mare. Şi funcţionează doar ca laborator şi în acelaşi timp
funcţionează centrul de permanenţă acolo, care e un lucru extraordinar pentru oraş. Impozitul ni-l asumăm şi
ni l-am asumat şi în aia 138 de mii pe tot spaţiul, nu am solicitat scoateţi afară ce nu folosim, că e un centru de
permanenţă acolo care nu e acolo, nu am făcut asta. Deci încă o dată, o bună credinţă am dovedit. Doi, în
policlinică avem etajul şi holul şi parte de scări. Policlinica, plătim redevenţa şi redevenţa e prinsă în sumele
acestea. Ce am solicitat noi la eşalonare, e cuprinsă şi redevenţa şi include toate taxele pe care le datorăm la
ora aceasta, confomr certificatului fiscal eliberat de Direcţia Venituri. Trei, eu aş vrea să lucrăm aşa cum
lucrăm acum, şi ar trebui să facem asta de multă vreme. Contractul de concesiune prevede, şi dacă nu e în
regulă, eu sunt primul om care vine şi spune „ hai să îl facem în regulă”. Sunt multe neclarităţi acolo, avem
drepturi să facem modificări şi investiţii, da sau nu? Trebuie să facem de fiecare dată cu notificare şi cu cerere
de voie, da sau nu? Dacă nu primim răspuns, îl considerăm valid, da sau nu? Deci sunt lucruri pe care trebuie
să le reglăm în contractul de concesiune şi sunt primul care zice hai să vinem cu juriştii şi să îl facem ca lumea,
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odată pentru totdeauna. Contracul ăla de concesiune, prost, neprost, ăla e în vigoare. La punctul 13.3 spune
„toate datoriile către bugetul local, inclusiv impozitele, redevenţele, taxelele, nu ştiu cum se cheamă exact, de
prestaţie socială de 20 lei/an, se pot compsensa cu prestaţii medicale şi/sau compensări ale investiţiilor făcute.
Nu vin să vă explic de ce am băgat bani în termopane într-o clădire care e goală. Nu ştiu. Ăsta e punctul în care
suntem acum, dar ambăgat bani în clădirile pe care dvs. le aveţi, le deţineţi şi noi le folosim. Clădirilea acelea
dacă nu băgăm bani, se degradează. Dacă nu băgăm bani, actul medical este viciat. Am întrebat vara trecută,
probabil nu am întrebat acum 5 sau 6 ani dacă e voie să facem investiţii, am întrebat anul trecut şi nu am
primit răspuns şi am stat 30 de zile până am făcut investiţiile, dovadă că clădirea policlinicii arată de standarde
de calitate. Avem o sumă de bani pusă în investiţii acolo care nu sunt închise la noi în contabilitate şi cu care
venim la dvs. şi vă rugăm să ni le acceptaţi ca investiţii, şi dacă ni le acceptaţi, şi să vă sumaţi că parte din ele
trebuie să vi le transferăm. Este un lucru bun pentru dvs. acest transfer, creşte valoarea clădirii, plătim impozit
mai mult. Noi facem nişte investiţii pe care vi le dăm aşa pe tava, dvs. ca şi Consiliu Local. Ne asumăm acesta
pentru că vrem să creştem împreună. Dacă acesta este un lucru care ne spune, şi o să vă spună, şi în motivarea
aceste cereri de eşalonare eu am spus inclusiv asta, că după ce facem această cerere de eşalonare o să vin la
dvs. cu o solicitare de cerere de compensare. Dacă o ştiu justifica, dacă avem documente justificate, dacă o
veţi agrea, e o altă poveste. Avem AGOA şi AGEA pe data de 18.05.2018 şi, am povestit ieri, acceptăm invitaţia
dvs. de a susţine aici. Ne-ar face mare plăcere. În AGOA şi AGEA vă invităm să veniţi. O să vă transmitem zilele
următoare, când v-om avea convocatorul, exact tema de discuţii. Şi o să vedeţi că venim în sprojinul şi a
consiliului Local şi al Primăriei. Suntem transparenţi, chiar dacă nu am fost până acum total, şi ori cât ar fi de
grele răspunsurile, încercăm să le dăm. Unde nu le ştim, ridicăm din umeri şi ne cerem iertare. Unde le ştim, le
spunem. Ce vrem să facem, vă spunem. Vrem să dăm servicii de caliatte oamenilor şi vrem să generăm profit
pentru acţionari. Dacă cineva crede că aceste 2 lucruri se pot face sau numai prima sau numai a doua, se
însală. Puneţi în care ordine vreţi dvs. cele 2 lucruri, dar noi suntem un S.A. şi un S.A. ca să supravieţuiască
trebuie să aducă bani mai mult decât cheltuie. Până acum o supravieţuit pe banii acţionarilor. În loc să îi bage
în investiţii, i-au băgat în operaţionale. Trebuie să se încheie lucrul acesta şi noi ştim cel mai bine acest lucru
pentru că dacă nu o să facem aşa, peste 2 ani o să fim în acelaşi punct unde am fost în Septembrie 2016. Încă
avem datorii. Ni le asumăm. Sunt corecte, sunt acolo. Haideţi să vedem cum le putem stinge încât să nu
murim. Nu vă cerem facilităţi, vă cerem conlucrare ca să ducem spitalul acesta acolo unde ar trebui să fie. Şi
încă o dată vă spun ce ar trebui să fie acolo: 40-50 de paturi, lucrul pentru acre avem nevoie, pe lângă chestiile
tehnice, mai avem un lucru mare tehnic, dar revin imediat asupra lui. Dar ca să avem 50 de paturi ne trebuie
20 mp/pat, de spaţiu verde, ne trebuie locuri de parcare şi aşa mai departe. Haideţi să le facem. În secunda în
care spitalul acela devine fără sarcini, adică eu pot să mă duc la Casa de Sănătate şi să depun un dosar ca să
semnez cu ei prestare de servicii, eu sunt primul care voi zice haideţi să activăm redevenţa.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Acuma mă iertaţi, cum vă explicaţi faptul că, revenim la caietul de sarcini,
care a fost aprobat..” domnul Furmea completează: „A fost acum 7 ani, nu îl ştiu.”
Dl consilier Sabo: „Cum nu ştitţi, aţi fost fondator.”
Dl Furnea: „Îmi pare rău, nu!”
Dl consilier Cerneştean O.: „A doua întrebare, lăsaţi-mă să mă duc mai departe, de aici trebuie să
pornim cu forma juridică.”
Dl Furnea: „Mă iertaţi. Numai o secundă. În ceea ce aveţi de la ONRC, am insistat să fie trecută în lista
de acţionari, acţioanrii majoritari până la nu ştiu cât. Suntem în demersuri ca toată lista acţionarilor să fie
getionată de un resgistru naţioanl aprobat aşa cum este cel afiliat bursei române şi mai este o casa de
acţionari în Transilvania, în Cluj. Nu sunt printre membrii fondatori, credeţi-mă pe cuvânt.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Deci pot continua? Aţi zis că nu vă putetţi explica cum s-a aprobat caietul
de sarcini pentru suprafaţa de 1376 mp şi de fapt se concesionează 2676 mp. Deci? Pentru mine, ca şi Consiliul
Local, sunt importante toate. Cum dvs. vă apăraţi societatea, eu trebuie să apăr bugetul Consiliului Local. Şi
întreb încă, dvs. spuneţi că la investiţiile pe care le-aţi făcut acolo, aţi trimis notificare şi vă prevelaţi de
8

prevederea legală că dacă nu răspunde cel în cauză, aveţi drpetul la ele. Eu zic, frumos, dvs. trebuie să cereţi
Consiliului Local să se facă acele investiţii, ca să se poată lua în seamă.”
Dl Furnea: „Sunt perfect de acord, haideţi să facem un contract bun de concesiune. Avem 2 contracte
de concesiune, nu ştiu dacă caietul de sarcini a fost aprobat distinct pentru cele 2 contracte. Eu mă gândesc că
da, dacă nu, cei care l-au făcut trebuie să răspundă în faţa legii. Nu am fost acolo. Haideţi să modificăm acest
contract de concesiune încât să ştim dacă avem dreptul să facem modificări sau dacă stăm 6 luni pentru
aprobare. Dacă eu trebuie să fac un cabinet medical şi stau 2-3 luni după aprobare, ce fac? Dacă mi se
vacantează un cabinet acum şi stau 3 luni să fac o investiţie în cabinet, să pun o chiuvetă sau să schimb un
geam, ce mă fac?”
Dl consilier Cerneştean O.: „Păi faceţi actele aşa cum trebuie. E un început.” Domnul consilier dă citire
din contractul de conecsiune. „ În contractul de concesiune, vedeţi, spune că suprafaţa totalăa spaţiului e de
2676 ori când s-a întocmit acest contract de concesiune, dacă cei din Primărie nu au observat, dvs. dacă eraţi
de bună credinţă cum spuneţi, ziceaţi „oameni buni, nu e în regulă ceva acolo, că nu e suprafaţa aceasta
concesionată, că e mai mare suprafaţa.” Ori, pe de altă parte, când aţi concesionat clădirea, aţi concesionat şi
acel spaţiu de la demisol unde e arhiva. Dacă nu vă mai trebui sau nu vă trebuia, trebui să spuneţi şi să puneţi
condiţii în caietul de sarcini şi Consiliul Local poate să concesioneze încă o dată acea suprafaţă de la demisolul
clădirii. Hai să nu fim, încă o dată spun, suntem de acord să vă ajutăm cu toate problemele, dar nu consideraţi
că suntem nişte oameni nepricepuţi şi aşa mai departe. Din întâmplare şi eu am o societate comercială, fac
pâine, tot un lucru vital vieţii, la mine nu îmi dă bugetul local un leu. Eu îmi plătesc obligaţiile în timp şi ceilalţi
au aceeaşi obligaţie, măcar impozitele, dacă nu redevenţele. Vă mulţumesc. Deci vom fi atenţi să vă ajutăm,
dar vom fi atenţi şi să nu fie grevat bugetul local.”
Dl Furnea: „Vă mulţumim. Să ştiţi că acest proiect de finanţare europeană pe demisol, aprobat de dvs.,
nu e spaţiul nostru demisolul, dacă îl vom vrea, îl vom cere. Dacă a fost o greşeală în contract când am văzut-o,
v-am arătat-o şi v-am spus-o. De aceea sunt actele adiţionale.”
Dl consilier Bechir: „actele adiţionale reglementează demisolul.”
Dl Furnea: „Nu pot să vă spun pentru ce s-a întâmplat acum 7 ani pentru întocmirea caietului şi a
contractului.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Dar nici nu ne puneţi sula în coaste acuma. E vorba de 2766 mp, nu 1376
mp pe care îi consideraţi.”
Dl Furnea: „Exact asta va face apartamentarea, va pune ordine în ce are fiecare.”
Dl consilier Cerneştean O.:”O întrebare, că mi-aţi adus aminte. Apartamentarea asta, aţi văzut
proiectul făcut de noi? L-aţi văzut sau nu? E egală cu suprafaţa concesionată, e pe aproape?”
Dl Furnea: „Da e egală.”
Dl consilier Cerneştean O: „În ce suprafaţă?”
Dl Funrea: „Nu ştiu să vă spun acum.”
Dl consilier Cerneştean O: „Să vă ajut eu. Se apropie de 2670 mp sau de 540 mp pentru care doriţi să
plătiţi redevenţa?”
Dl Furnea: „S-a făcut apartamentarea doar pe policlinică. Doar aici avem măsurători, cu care am şi
venit în faţa dvs. 40% din totalul suprafeţei.”
Dl consilier Cerneştean O: „Eu vă mulţumesc. Nu mai am nimic de adăugat. Mi-am spus punctul de
vedere, mulţumesc domnilor consilieri, asistenţei şi chiar şi domanei doctor aici, mulţumesc, oamenii care
merg pe acolo, îi trimite şi dânsa către PSD, că PSD-ul nu votează, dar la liberali nu votează deloc, măcar noi
ne-am abţinut.Mulţumesc.”
Dna Consilier Pop-Şinca: „Pe oameni nu îi interesează cine votează şi cine nu. Pe oameni îi interesează
să aibă asistenţă medicală şi să aibă contract cu Casa de Asigurări. Asta îi interesează.”
Dl consilier Cerneştean O: „Să îşi achite şi obligaţiile către bugetul local pe mine şi asta mă interesează
şi trebuie să vă intereseze inclusiv şi pe dvs., în calitate de consilier local.”
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Dl consilier Bechir: „Salut prezenţa domnului Furnea şi mă bucur că a venit azi dânsul, că probabil de-a
lungul anilor a auzit sau nu ce trebuie şi ce nu trebuie. Mă bucur că este aici şi aude cu urechile dânsului
poziţia Consiliului Local. Pentru că în ultima perioadă am văzut că managerul, aşa cum spunea şi colegul, şi-a
ascuns incompetenţa aruncând în Consiliul Local şi în unii din Consiliul Local pe toate canalele media „Consiliul
Local este cel care nu vrea act spitalicesc în Oraşul Baia Sprie”. O asemenea anomalie şi inerţie, dar se pare că
prinde la o parte din cetăţeni care nu cunosc adevărul despre această societate, pe care nici noi ca şi consilieri
în acest mandat, nu l-am cunoscut. Am cerut lămuriri, am cerut prezenţa dânsei aici. Nu suntem împotriva
actului medical. Dânsa a venit aici şi a luat-o ca pe un afront propriu şi personal, probabil, ne-a dat anumite
detalii, dar ne-a dat şi anumite lecţii de politică şi de management şi m-am bucurat că un om din Oltenia a
venit să ne dea astfel de lecţii. Probabil aici suntem mai prost pregătiţi. Multe dintre aspectele sesizate de dvs
sunt reale, dar multe se datorează tot incompetenţei acelui manager pentru că acele acte administrative,
acele multe hârtii, trebuiau făcute de către dânsa. Plus, că am spus şi o repet încă o dată, vreau să înţeleagă
toată lumea, cum aţi spus şi dvs. , sunteţi un S.A., o societate pe aţiuni, o societate comercială. Nu sunteţi ai
Consiliului Local, nu aveţi dreptul să beneficiaţi de mai multe facilităţi decât orice societate comercială de pe
raza Oraşului Baia Sprie. Sigur că, Consiliul Local şi consilierii şi toţi dorim în Baia Sprie un act medical, dar în
condiţii transparente şi legale. Nu am cerut de la această societate decât să fie transparentă faţă de noi şi să îi
vedem bunele intenţii, că colaborează. Şi am verificat anul trecut, când am fost printre cei care am militat,
împreună cu domnul primar şi câţiva dintre colegii mei, să ajungem la acţionariatul de 10% maxim posibil. În
condiţiile în care puteam cumpăra acţiuni, compensare cu stingerea datoriei, pentru că actul dvs., statutul,
prevede aşa ceva, şi era legal, la solicitarea dânsei de a avea nevoie de lichidităţi, am fost dispuşi şi am aprobat
să cumpărăm pe bani lichizi, pe cash-uri acele acţiuni, ca să aflăm după 2 săptămâni că nu ni s-au dat nici acele
10% din acţiuni, că nu mai erau la dispoziţie. Mi s-a părut un act sfidător şi, încă o dată mi s-a părut că nu se
doreşte, o bună colaborare şi o bună transparenţă cu Consiliul Local care dorea să fie partener cu drepturi
maxime posibile în această societate. Bun. Din alt punct de veder, am mai ridicat poziţie vis a vis de lipsa unui
reprezentant al Consiliului Local, nu cu drept de vot, nu cu drepturi de a-şi expune poziţia, un reprezentant în
consiliul de administraţie pentru a-şi duce acolo şi a aduce de acolo poziţia noastră şi ce a consiliului de
administraţie. Nu am avut acest lucru sau nu am ştiu noi că le avem, informaţiile le primeam pe şustache şi pe
cerute, cum le primeam. Aş vrea să vă întreb, în solicitarea pe care aţi făcut-o vis a vis de scutire, pardon, de
eşalonare, aţi spus că nu aţi mai apelat şi nu aţi mai beneficiat de astfel de facilităţi, dar în actele pe care ni leaţi trimis ieri, aveţi un HCL din 2013 în care se aprobă acordarea unor facilităţi fiscale pentru Medspria S.A., în
care scutiri de la plata majorărilor de întârziere în valoare de 7600 lei, cu condiţia achitării eşalonate până l
data de 31.12 a obligaţiilor restante de 33 de mii de lei. Aş vrea să vă întreb dacă această eşalonare a fost
făcută la zero, conform hotărârii.”
Dl Furnea: „Mă iertaţi nu ştiu dacă am avut această eşalonare, nu ştiu cum s-a rezolvat.”
Dl consilier Bechir: „Am înţeles. Mulţumesc.Deci din punctul nostru de vedere...” domnul Furnea
întrerupe: „Dacă a existat îmi cer iertare că nu am menţionat-o în cerere.” Domnul consilieri Bechir continuă:
„Nu trebuie să vă cereţi iertare, eu am cerut tot timpul numai transparenţă. Eu personal am votat vis a vis de
această societate cu anumite reţineri.”
Dl Furnea: „Vă răspund aşa, încrederea noastră în capacitatea managerială a doamnei Maria Pop a fost
şi rămâne totală. Doamna Maria Pop este o persoană extrem de activă şi de dinamică care ştie să sape
lucrurile până le găseşte. Prin săparea asta şi în comunicarea a ceea ce s-a găsit, se întâmplă uneori să fie
derapaj. Nu mi le pot asuma eu în numele ei, dar repet, încrederea mea ca preşedinte al administraţiei
Medspria, a fost şi rămâne totală. În modul în care ea comunică, se pare că se strecoară lucruri care pot supăra
şi pot jigni. Nu am cum să mi le asum, îmi pare rău. Bun. Consiliul Local a avut, până când, am devenit
preşedinte, 2% din această societate. Şi la majorarea de capital pe care eu am susţinut-o, Consiliul Local a
ajuns, la 5.585%.”
Dl consilier Bechir: „Cât era maxim.”
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Dl Furnea: „Nu era maximul. Suntem 300 de acţionari, eu nu pot să spun, preşedinte al consiliului de
administraţie, deschidem majorarea de capital pentru Consiliul Local Baia Sprie. A fost deschisă conform legii,
publicare oficială şi a stat deschisă 45 de zile. Ceilalţi acţionari, unii din ei şi-au manifestat dreptul de
preemţiune, să ştiţi că am fost singurul, care procedural a trimis o notificare, şi alţii, după ce a trecut termenul
acela de preemţiune, au depus bani conform statulului. Aţi ştiu, aţi aprobat şi puteaţi să o faceţi. Aţi reuşit să
puneţi atâta cât au lăsat ceilalţi acţionari, statutari şi pe lege.”
Dl consilier Cerneştean O: „Aţi trimis la Consiliul Local acea notificare?”
Dl Furnea: „Am publicat-o conform legii în ziar.”
Dl consilier Cerneştean O: „ Dar la Consiliul Local aţi trimis acea notificare?”
Dl Furnea: “Nu ştiu. Domnule primar, domnule contabil, s-a ştiut că se deschide lucrul acesta? Aţi
pregătit banii? Eu ce să fac dacă alţi acţionari au transmis banii în timpul legal. Facem majorare de capital,
iarăşi la Medspria, dar nu vă pot garanta că veţi ajunge de la 5,585% la 10%. Aşa fac socotelile încât să aveţi
şansa să o faceţi. Dar sunt 300 de acţionari, dacă toţi îşi exercită dreptul de preemţiune, punând bani, dvs veţi
păstra 5,585%. Eu vă garantez că nu o să fac nici un pas ca să îmi păstrez participaţia. Vă dau cale liberă să
intraţi. Dacă ajungeţi la 6,7,8% e piaţă. Nu am dreptul legal să vă garantej ajungerea la 10%. Pot să deschid ca
şi preşedinte, pot să scriu, să zic, este subscripţie publică dechisă, vrem atâţea bani, cine subscribe conform
legii, la precedent subcriere au fost oameni care au vrut, şi au depus bani. Aşa este? Asta e, dar a fost
publicată,am făcut notificări, nu am ascuns lucrul acesta, nu a fost o preluare ostilă. Acţionarii care au ştiu, au
făcut-o. În 18 avem AGOA, vă rugăm să vă propuneţi membru, dacă trece votul îl aveţi, dacă nu, nu. La fiecare
şedinţă, eu nu pot să promit că vom primi un membru, chiar nevotant, şi să îşi expună părereile. Pot să vă
promit că atunci când aveţi întrebări, vin în faţa dvs. şi noi când vom avea întrebări, voi veni în faţa dvs.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Mai am o întrebare. A fost vorba cândva de 90.000 de acţiuni, în valoare de
900.000 lei. Acum în actul constitutive actualize în 18.01, e vorba de 25.000 acţiuni în valoare de 500.000 lei.”
Dl Furnea: “Capitalul social este de 900.000 lei. Conform actului de la ONRC este 900.000 lei.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Conform registrului acţionarilor ce îl am în faţă este vorba de 900.000 lei,
45.000 de lei.”
Dl Furnea: “Nu ştiu ce aveţi în faţă, dar vă spun eu cum e acum legal. Excelul pe care l-am transmis este
cel cu datele corecte. Nu ştiu ce aveţi în faţă, de unde le-aţi listat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Le-am adunat pagină cu pagină şi atât mi-a dat.”
Dl Funrea: “Doamna secretar îmi spune că, deşi eu ieri am discutat în comisii, am trimis un document
azi pe care nu îl aveţi în faţă şi ar trebui să vi-l spun, anexa la cerera respectivă de solicitare a noastră, este cu
eşalonare pe luna a cincea şi a şasea pe două sume egale. Şi am făcut lucrul acesta din acelaşi motiv pe care vi
l-am mai spus, ne trebuie cashflow pentru proiectul pe care dorim să îl depunem.”
Dl consilier Cherecheş: “La noi în comisie domnul a fost şi am discutat acest lucru, am fost informaţi, am
discutat mai multe lucruri. Am dat un aviz favorabil şi părerea mea este că trebuie să încurajăm acest act
medical acre este în Baia Sprie şi să mergem pe o transparenţă totală în aşa fel încât oamenii din Baia Sprie să
aibă act medical. Dacă nu se făceau aceste lucruri, această clădire din 2011 ar fi ajuns în paragină. Aşa că hai să
nu mai găsim atâta nod în papură şi să ajutăm oamenii aceşti să îşi facă treaba aşa cum trebuie.”
Dl Furnea: “Eu cred că se vede cu ochiul liber că lucrurile se mişcă, că, cresc numărul de servicii şi
numărul de oameni. Aducem bani din altă parte în oraş. Nu îi ducem pe cei de aici în altă parte. Avem
contracte semnate anul acesta în care aducem banii, facem analize aici, ne plătim salariile aici. Eu aş dori
primul să fie mai mari salariile şi mai mulţi angajaţi, şi o să o facem.”
Dl consilier Bechir: “ Vis a vis de solicitarea de compensare este vorba tot de un act managerial pe care
dvs îl lăudaţi, dar atunci cand s-a făcut acea investiţie, conform legii, trebuia să se vină şi să se ceară acordul
Consiliului Local.”
Dl Furnea: “Dacă ne aprobaţi această eşalonare o să din nou la dvs. şi o să vă explic din nou tot ce e
necesar şi o să punem pe tapet tot ceea ce noi credem că ar trebui compensat. Stăm şi ne socotim, vă arătăm
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dovezile pe care le avem. Ni le aprobaţi, nu ni le aprobaţi, eu sper să avem o formulă, astfel în luna a cincea şi
a şasea să văd cât mai avem de plătit cash din datoria aia şi cât s-a compensat.”
Domnul preşedinte de şedinţă dă citire anexei depuse la dosar cu eşalonarea şi împărţirea ei.
Dl consilier Cerneştean O.: “Făcând o precizare, domnule preşedinte, s-au mai dat încă 2 facilităţi, una
în 2012 şi una în 2013 şi tot nu s-a întâmplat nimic.”
Dl consilier Sabo: “Domnule preşedinte, dvs spuneţi că sunteţi noul preşedinte al consiliului de
administraţie. Aţi participat la cecelalte consilii de administraţie? Deci ştiţi ce s-a întâmplat acolo.”
Dl Furnea: “Sunt acţionar din Septembrie 2016 şi preşedinte din 2017.”
Dl consilier Sabo: “Deci dvs veniţi să vă aprobăm această eşalonare, bun. Întrebarea mea este, câţi
cetăţeni din Baia sprie au solicitat eşalonarea la impozite? Ştiţi? Nici unu. Dvs sunteţi societate pe acţiuni şi vă
facem tot felul de favoruri, iar dvs nu vă achitaţi datoriile faţă de Primărie. Ştiţi că din banii Primăriei plătim tot
felul de asistenţi sociali şi alte persoane? Vreau să vă întreb un lucru, de ce solicitatţi podul la policlinică?”
Dl Furnea: “Pentru că nu putem să facem renovarea clădirii mari, că este gervată de sarcini. Lucru care
atunci când am preluat clădirea, nu ştiam ce e acolo. O mare problemă pe care o avem cu acea clădire şi lucru
care ne împiedică să semnăm cu Casa de Asigurări. Vechiul spital nu este radiat din nomenclatorul de spitale.
Şomcuta a reuşit în 2014, nu ştiu de ce Baia Sprie nu a reuşit. Este un act administrative al primăriei. Acea
clădire este grevată de sarcini. Ne plătim impozitele, dar nu ne putem face treaba. Am vrea să ne-o facem mai
bine, să o renovăm pe aia. Nu am vrea să băgăm 200.000 euro în pod.”
Dl consilier Sabo: “De ce băgaţi 200.000 eur în pod?”
Dl Furnea: “Pentru că este un spaţiu de 600 mp perfect funcţional. Dvs de ce aţi renova clădirea aceasta
aici în pod? Este fabulous spaţiul, este spectaculos. Asta vrem să facem şi noi acolo şi să aducem 600 mp în
plus pentru acre vom plăti impozit şi vom oferi servicii.”
Dl consilier Sabo: “Aţi spus că o să compensaţi cu lucrările făcute acolo. Aţi dori. Problema este că
acolo s-au făcut lucrări şi cu materialele Primăriei şi cu oamenii de aici. Le ştiţi pe acelea?”
Dl Furnea: “Eu nu pot să ştiu decât ce este în acte, domnule consilier.”
Dl consilier Sabo: “Eu vă spun că am văzut oameni de la Primăriei care au lucrat acolo şi care au spus că
şi cu material de la Primărie.”
Dl Furnea: “Când?”
Dl consilier Sabo: “Cândva. De când aţi început activitatea. O să veniţi cu actele din 2012 să vă
aprobăm acea compensare?”
Dl Furnea: “Eu nu pot să vă spun ce s-a întâmplat înainte de 2017, dar vin cu acte contabile,
înregistrate. Dacă dvs. le contestaţi, le vom clarifica cu juriştii noştri. Dacă ni le acceptaţi e altceva.”
Dna consilier Filimon: “Revenind la graficul de eşalonare, pe perioada de 6 luni a datoriei, am înţeles că
primele 4 luni sunt 0 lei şi ultimele 2 luni sunt 2 sume aproximativ egale. Se specific în cerere că se vor face
compensări?”
Dl Furnea: “Am specificat în cerere în motivare paşii pe care doresc să îi parcurgem. Acum se aprobă
eşalonarea. Dacă ne oferiţi acest lucru, putem depune proiectul.”
Dna consilier Filimon: “Deci ce aprobăm azi, eşalonarea sau compensarea?”
Domnul Furnea dă citire cererii adresată Consiliului Local, astfel se aprobă eşalonarea pe 6 luni cu plată
în ultimele 2 luni.
Dl consilier Sabo: “Puteţi modifica Statutul societăţii?”
Dl Furnea: “Da, putem.”
Dl consilier Sabo: “ Nu sunt de acord cu dvs şi nu am fost niciodată, modul cum lucraţi şi modul prin
care aţi colaborat cu Consiliul Local, modul cu care ne-aţi tratat cu zeflemea, parcă acea clădire nu este
clădirea Primărie. În aceea clădire putea să vină altcineva, nu puteam să o ţinem 7 ani de zile şi să nu plătească
nimic şi să facă tot un act medical în 7 ani. Nu ştiu care dintre noi nu îşi plăteşte impozite şi taxe timp de 7
ani.” Dl Furnea: “Oricine venea nu putea să facă nimic, nici un act medical.”
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Dl consilier Sabo: “De unde ştiţi?”
Dl Furnea: “Pentru că este cu sarcini.”
Dl consilier Sabo: “Cu sarcini, dar să facă act medical în oraş. Aţi ţinut-o 7 ani şi nu aţi făcut nimic. Doi,
întrebaţi-vă colegii, şi poate şi colegii mei ar fi de acord, propuneţi ca majorarea de capital, 51% Consiliul Local,
49% acţionari privaţi.”
Dl consilier Bechir: “Să ne arătaţi bunile intenţii faţă de actul spitalicesc.”
Dl consilier Sabo: “Şi aveţi bani şi lichizi şi facem şi investiţii şi faptul cu liftul. Eu ca inginer mă gândesc
că nu fac un lift înainte fără să ştiu ce act medical se face înainte la etajul 3. Sunt convins şi de la început nu aţi
avut bune intenţii. Pe policlinică, aveţi intenţii bune, dar pe clădirea spitalului, nu cred că această societate a
avut intenţia de a face act medical. Cu 5% noi nu însemnăm nimic, faceţi mărire de capital ca noi, Consiliul
Local să avem un cuvânt de spus, să deţinem 51%. Activitatea medical să fie pentru toţi cetăţenii oraşului.”
Dl Furnea: “În Consiliul de Administraţie de acum câteva zile, cei 5 acţionari care deţin 10% (acţionari
care deţin un astfel de procent de o jumătate de an, maxim un an) şi-au manifestat public intenţia de a ieşit cu
totul din acest acţionariat. Este pe ordinea de zi pentru AGOA din 18 mai eliminarea articolului cu deţinerea
maximă de 10%. Aveţi timp până în 18mai să aprobaţi o deţinere de 51%, puneţi 100.000 de euro jos şi ne
cumpăraţi acţiunile. Aporbaţi-ne banii, puneţi-vă şi faceţi-vă managementul cum doriţi.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Ultima intervenţie şi promit că nu mai intervin. În acest contract de
concesiune la redevenţă zice aşa, “neplata redevenţei pe o perioadă de un an constituie motiv de reziliere
unilateral a contractului de concesiune la cererea concendentului”. Concendentul nu a fost interesat să ceară
acest lucru şi de aia am ajuns unde am ajuns. Primarul de atunci şi Consiliul Local trebuiau să ceară acest lucru,
banii sau plecarea.”
Dl Furnea: “Repet, până în 18 mai aveţi dreptul decizie de a lua cei 51% şi faceţo managemntul pe care
credeţi că noi nu îl putem face. Vă rugăm preluaţi-l.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nr. 13 în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 17
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 39.
Dna secretar: “Se trece la votarea proiectului de hotărâre cu nr. 28, eşalonarea, unde trebuie să facem
precizarea că în urma adresei făcute astăzi, în care se cere eşalonarea pe 5 şi 6 ca lună, atunci articolul 2, unde
domana Csonka de la Serviciul Venituri ar fi stabilit tabelul de eşalonare, acum vor fi stabilite conform anexei
aduse.
Dl consilier Bechir: „Domnule Furnea sper că v-aţi lămurit că atunci când există comunicare şi un dialog
deschis, toate se rezolvă.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse care este votat în unanimitate, 17 voturi
“pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 40.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.14 Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului teren şi
clădire din domeniul public al oraşului Baia Sprie, situate în oraşul Baia Sprie, str. George Coşbuc, nr. 119C, în
domeniul public al Statului în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Maramureş – Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă.
Dl preşedinte de şedinţă: “Doamna Toma a venit să îşi susţină cererea, vă rog să o ascultăm.”
Dna Toma: “Bună ziua, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Toma Andreea şi sunt directorul
Clubului Sportiv din 2013. Am venit în faţa dvs cu rugămintea de a trece din domeniul public local în domeniul
public al Statului Cabana Schiorilor cu terenul aferent de 837 mp. A mai fost în atenţia dvs această cerere, dar
am vorbit cu doamna secretar şi s-a aprobat în 2014 administrarea de către Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie pe
durata existenţei clubului, a terenului şi a clădirii. S-au făcut demersurile pentru o construcţie nouă la fel pe
Speranţei, nr.1, mi s-a refuzat de la Minister pentru că nu este pe domeniul public al Statului. La fel s-a
întâmplat şi pe Speranţei nr. 1, s-a dat din domeniul public local, în domeniul public al Statului şi aşa s-a
construit pe banii Ministerului Învăţământului. Fiind acolo, fostul ministru Marian Pop, m-am dus la el, am
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mers la patrimoniu şi am zis că am făcut demersurile ca şi în 2014 cum s-a cerut atunci. Şi-au dat seama de la
patrimoniu că nu a fost cerinţa bună. Din partea Consiliului Local a fost şi atunci deschidere. Am primit
administrarea, întradevăr, dar s-a întăbulat pe domeniul public local. Au fost acolo nişte discuţii, dar acum vin
din nou în faţa dvs cu cererea aceasta de a trece de la domeniul public local la cel al Statului, pentru a putea
face investiţii la cabană acolo. Dacă credeţi, şi aveţi încredere, s-a construit pe Spenaţei unde suntem acum cu
sediul, tot aşa vrem să facem o cabană, nu pentru mine, ci pentru sportivi. Noi avem 380 de locuri I, II şi III la
Campionatele Naţionale. Am organizat Campionate Naţionale Şcolare două anul acesta şi am primit numai
cuvinte de laudă. Suntem cazaţi tot în alte unităţi şi eu sper, că vor veni din toată ţară, că au încredere în noi,
organizând de trei ani campionate finale naţionale, şi sper că pe viitor să putem să le oferim noi cazarea şi să
avem o bază sportivă cum au toate cluburile din ţară. Domnul primar a fost invitat şi a venit cu noi la finalele
pe ţară şi a văzut la alte cluburi cum au baze sportive făcute şi ajutate de primăriile de acolo, nu numai de
Ministerul nostrum, că nu e un resort cu atât de mulţi bani. Toate primăriile ajută şi fac baze sportive pentru
copii din zonele respective care sunt acolo şi vin din toată ţara pentru antrenamente şi competiţii sportive. La
Cheile Grădiştei s-a organizat chiar un campionat European. Dacă ai o bază sportivă pusă la punct, vor veni
turişti, cred că va creşte mult imaginea oraşului.”
Dl primar: “Din punct de vedere strategic şi de asta m-am dus şi eu să văd, ne dorim să ne orientăm
dintr-un oraş monoindustrial spre altceva. Avem noroc că avem în localitate un Club Şcolar cu asemenea
prestigiu. Eu am văzut ce este în toată ţara. Mai sunt câteva, vreo 10. Competiţiile organizate când eşti gazdă
de către Clubul Sportiv Şcolar, îţi aduc un beneficiu întregii comunităţi. Sunt toate cluburile celelalte din ţară
care vin cu tot cu copii, instructor, părinţi, se cazează în zonă. Stau mai multe zile, aduc un plus valoare zonei.
Mai avem în zona respectivă dezvoltat pentru schi alpin în mod special, dar ne dorim, şi am fost să văd, şi
infrastructură pentru celelalte competiţii, care în moemntul acesta se desfăşoară în Staţiunea Izvoare, care nu
este la noi în UAT şi este lăsată din păcate în paragină . Şi am identificat posibilitatea de a ne dezvolta şi pe alte
sporturi, gen schi fond, orientare sportivă, lucru care, după părerea mea, ne-ar situa între singurele zone din
ţară care am acoperii toate tipurile de sport. Investiţiile sau această posibilă finanţare care poate să o obţină
Clubul Sportiv Şcolar sau investiţiile care le va face Primăria, ele sunt în timp aducătoare de venituri indirect
prin faptul că vin sportivi, instructor care vin în zonă, se cazează, participă la competiţii. În câţiva ani,
recuperezi banii pe care îi investeşti foarte simplu şi foarte logic. De aceasta susţinem şi susţin această
dezvoltare.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Am eu o întrebare. E vorba să reabilitaţi clădirea în care a fost alimentara
veche?”
Dna Toma: “Exact, aceea.”
Dl consilier Cerneştean O.: “ Să nu intraţi cumva în încurcăturăr că aceea era concesionată la un
moment dat a lui Sasca.”
Dna Toma: “Este separată clădirea.”
Dl consilier Bîrda: “Am studiat CF-urile şi este şi cale de acces.”
Dl consilier Cerneştean O. :”Pe mâna tam erg că în tine am încredere.”
Dna Toma: “Este separate.”
Dl consilier Cerneştean O.:”Şi încă o întrebare, eu o să fiu de acord cu acest proiect, votul meu o să îl
ai, mai ales că a fost şi domnul primar în deplasare, unde a fost locaţia?”
Dl consilier Pop Eftimie: “În Cheile Grădiştei şi dealul Râşnov.”
Dna consilier Filimon: “Întreb, dacă vom concesiona imobilele, nu aveţi bază legală ca să demaraţi
proiectul? Trebuie neapărat cedate.”
Dna Toma: “ Din câte ştiu numai aşa se poate, dar nu sunt împotrivă dacă se poate şi aşa. Noi avem
administrare oricum pe toată durata existenţei clubului. Dacă Primăria poate legal să facă, noi ne bucurăm. Nu
mai am nici o treabă atunci, ar fi şi mai simplu pentru mine.”
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Dl consilier Bechir: “În preambul aş vrea să nu vorbim de utopia. Ştiţi şi voi că Cheile Grădiştei este
privată. Nu puteţi să arătaţi cu degetul spre o Primărie sau alta. E o investiţie privată.”
Dna Toma: “Miercurea Ciuc?”
Dl consilier Bechir: “Am înţeles, e ok, dar Chiel Grădiştei este o investiţie privată, dar noi zonele
turistice le-am bucăţălit şi le-am dat pe bucăţele. În comisie am votat împotrivă că am avut anumite reţineri şi
am încontinuare vis a vis de acest club şi o parte din ele, am să vi le spun doamna director, şi le-am mai spus
aici în consiliu, nu mi se pare normal ca după 20 de ani cu patrimoniu şi logistica care s-a dezvoltat acolo prin
anumite, aşa, a clubului, acest club să aibă doar o ramură sportivă de schi. În condiţiile în care şi în oraş se mai
practică şi alte sporturi , mult mai attractive pentru copii noştri. Cum spuneaţi, şi voi, avem un club sportive,
cum spunea şi domn primar, dar acel Club Sportiv ce face pentru copii noştri? Că se joacă bachet, se joacă
volei, fotbal, teni, noi de 20 de ani avem un Club Sportiv doar pe schi, fraţilor, şi mi se pare că nefăcând şi alte
ramuri, este puţin dezinteres din partea celor care conduc şi administrează acest club. Doi, aceea locaţie
despre care spuneţi, a fost în administrare şi folosinţă a clubului sportive pe perioada existenţei clubului. Vă
întreb de ce până acum nu aţi demarat nici un fel de intenţie de a moderniza, de a face ceva, chiar în direcţia
autorităţilor locale?! Aţi făcut ceva faţă de acea locaţie care stă acolo de ani de zile? Nu aţi venit să ne cereţi
nimic.”
Dna Toma: “De când sunt director, am venit, avem documentele justificative unde se poate vedea că
din prima săptămâna, când am devenit director şi am dat de actele respective şi erau cum erau sau nu era
nicăieri, eu am venit la Primărie şi am cerut Consiliului Local aprobare şi atunci am descoperit că era cum erau
şi prin sentinţă judecătorească de la Breban s-a câştigat un proces. Inspectoratul Şcolar a primit sentinţă
favorabilă că ne se dă inspectoratului. Şi în 98 nu a mers inspectoratul după legile care erau, nu a mers să
întăbule zona. Noi aveam şi atunci administrarea Clubului Sportiv Şcolar Baia Sprie, dar nu era …”
Dna secretar: “Era vorba de Şcoala general nr.2”
Dl consilier Bechir: “Solicitaţi trecerea tot pe o poveste sau pe o posibilă finanţare. Eu am spus că nu
îmi doresc să înstrăinez din patrimonial local nimic, din contră vreau să aducem cât mai mult spre oraş. Aş vrea
să te între dacă tu crezi că pe 6 ari cât este acolo, ai putea să dezvolţi ceea ce ai spus tu vis a vis de Cheile
Grădişti, Izvorul Mureşului, că ni le-ai dat exemplu. Pe 6 ari ce ai putea să dezvolţi o zonă pentru sportivi?”
Dna Toma: “Eu am cerut doar pentru o cabană, atât. Să putem caza sportivi când vin la competiţii.”
Dl consilier Bechir: “Aveţi deja spaţii de cazare la club şi toată dotarea necesară. Ce beneficiu ar adduce
în plus pentru copii acei 6 ari pe care voi vreţi să spuneţi că sunt necesari. Credeţi că puteţi să dezvoltaţi şi să
aduceţi un plus de valoare atât de mare zonei?”
Dna Toma: “Da. Deşi nu e probelemă. Poate vine şi sprijinul Primăriei şi face o bază sportivă acolo., în
perspectivă.”
Dl consilier Bechir: “Să vezi că Primăria face pasul în acest sens, ca atare, Clubul Sportiv, nefăcând
decât schi, uite că primarul şi cu echipa nouă a înfiinţat un Club Sportiv Local ca să ofere tinerilor locali să facă
şi altfel de sporturi decât cele care se practică la dvs.”
Dna Toma: “Domnule Bechir vreau să vă răspund la întrebarea pe care mi-aţi adresat-o cu ramurile
sportive. Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie aşa s-a înfiinţat. Au fost clase sportive, nu depinde de mine, nici
măcar de Ministru nu depinde treaba aceasta.”
Dl consilier Bechir: “Nu e adevărat.”
Dna Toma: “Pentru că noi nu avem în CIS alte ramuri sportive. Deci legal noi nu putem prentru că nu
avem sporturi disponibile şi pentru aceste posturile trebuie să cerem alte ramuri sportive. Nu există la nici un
club din ţară aşa ceva, posibilitatea de a cere astfel de ramuri.”
Dl consilier Bechir: “Cum nu?! Clubul sportive Baia Mare are 24 de ramuri.”
Dna Toma: “Ei aşa au cerut de la înfiinţarea clubului. Aâtea ramuri. Am reuşi să ne alipim când era
vorba să ne desfiinţăm şi poate atunci puteam avea şi noi ramurile acelea.”
Dl consilier Bechir: “Şi aici nu se putea face, era imposibil?”
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Dna Toma: “Este vorba de anul 78, eu nu eram atunci.”
Dl consilier Bîrda: “Eu felicit activitatea clubului. Mă bucur că există. În clasa a doua dacă nu era clubul
acesta nu învăţam să schiez, probabil. Fetele mele au schiat la clubul acesta şi doresc şi nepoţii să ajungă să
schieze acolo. Alte ramuri sportive, să facă şi alţii.”
Dna secretar: “Am câteva precizări de făcut şi vă rog să fiţi atenţi. Aveţi proiectul în faţă. La articolul 4,
această hotărâre nu se comunică OCPI-ului deocamdată. Este o eroare de redactare. Şi vă atratg atenţia că
această hotărâre are o procedură specială. Pentru ca să treacă în patrimonial Statului Român, legea spune la
cererea Guvernului. Eu vă lass ă fie a Inspectoratului ca fiind cumva adresa Ministerului Educaţiei trimis prin
Inspectorat. Deci o las aşa, că e spre binele dvs. După aceea, această hotărâre de consiliu nu vă rezolvă
probelma pentru că trebuie demarată o hotărâre de Guvern prin care Guvernul României aprobă trecerea în
patrimoniu acestui teren şi imobil dup care I se dă Ministerul Educaţiei Naţionale care îl va transmite în
administrarea dvs. De aici încolo, prin această hotărâre, vă aparţine procedura pentru că nu ştiu cine o să facă
demersurile. Veţi rămâne excat ca şi cu Spitalul, hotărâre de Consiliu fără hotărâre de Guvern, zero.”
Dl primar: “Primul pas e hotărârea de consiliu.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru” (domnul consilier Pop Eftimie nu participă la vot). În urma votului exprimat, a fost adoptată
HOTĂRÂREA CU NR. 41.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Oraşului Baia Sprie pe anul 2018, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din
partea comisiei Financiar.
Dl Bozga: “Cum vedeţi în raportul propus, se defalcă suma între cele 2 obiective de investiţii. Pentru
măturătoare se alocă 100.000 lei şi pentru centrul de zi 50.000 lei.”
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. 42.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE ORDINE ŞI
SIGURANŢĂ PUBLICĂ al oraşului Baia Sprie pentru anul 2018, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Juridică.
Dl consilier Bechir: “În calitate de membru al acestei comisi, mi-am permis să fac o anexă şi să o dau la
fiecare, cred că v-a dat-o Ramona, am expus nişte puncte de vedere care mi se par, din punctul meu de
vedere, pertinente, şi le doream cuprinse în acest raport pentru că aşa cum ştim toţi, şi am mai spus-o de
atâtea ori, şi a luat şi domnul primar pulsul oraşului, una dintre cele mai mari nemulţumiri a populaţiei este vis
a vis de poliţia locală. Am sperat ca în acest raport să văd aceste chestiuni, când face, cum face, de ce face,
unde face, de ce nu face, cum va face Poliţia locală. Din nefericire sau fericire am văzut o monografie foarte
frumoasă a oraşului, a urbei, precum şi nişte copy paste care se poartă zilelele acestea de pe Google maps. Nu
ştiu dacă noi, în calitate de consilieri, e necesar şi e ok să aprobăm un astfel de raport. În condiţiile în acre,
avem o instituţie care ne costă 5 miliarde jumate pe an, nu ştiu dacă acest raport, justifică, fraţilor, această
activitate a acestei instituţii. Din punctul meu de vedere mi se pare penibil, ca să nu folosesc alt termen, un
astfel de raport. Vă mulţumesc.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Domnule preşedinte vă rog să îl poftiţi în faţă pe şeful poliţiei locale să îi
adresez câteva întrebări. Este? Domnule primar, aţi dat o dispoziţie să vină la şedinţe şefii de serviciu.”
Dl primar: “Conform statutului, ceilalţi şefi participă la şedinţă, datorită timpului limitat, domnului
comandandt al poliţiei locale participă conform regulamentului Consiliului Local, la comisii. În regulament aşa
prevede. A fost la comisiile unde a fost solicitat, a fost la toate şi va explicat.”
Dl consilier Cerneştean O.: “La o singură şedinţă de comisie a fost. De când e şeful poliţiei locale
niciodată nu a venit la şedinţe şi de câte ori l-aţi chemat şi dvs., vă ignoră. O să îi propun cu prima ocazie să vă
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amendeze şi pe dvs. De ce nu vine la şedinţele Consiliului Local. Schimbăm regulamentul şi să vină, aşa vine?
Mai ales când e vorba de referate din serviciul lui.
Dna secretar: „Poate să delege pe cineva să vină în locul lui să le susţină.”
Dl primar: „Conform Regulamentului a fost prezent la şedinţele de comisii. I-am solicita să vină şi în
Consiliu.”
Dl consilier Bechir: „Îmi pare rău, cu toate strădaniile domnului primar care a spus că va încerca să
îmbunătăţească acest serviciu, în prima fază activitatea şi imaginea acestei insituţii, cu toată bunăvoinţa lui, se
pare că lucrurile nu funcţionează chiar aşa şi atunci, aşa cum am mai spus, ar fi cazul să declanşez o campanie
de strângere de semnături în baza căreia să solicit desfiinţarea sau restructurarea acestei instituţii. Vă
mulţumesc.”
Dl consilier Cerneştean O.: ”Mi-ai luat-o înainte.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru” şi 1 “abţinere” (domnul consilier Bechir). În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU
NR. 43.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi
identificării cu date de carte funciară a poziţiei 164 din anexa 4 la HG 302/2011, poziţie ce cuprinde clădirea
Primăriei şi terenul aferent acesteia, din Baia Sprie, Piaţa Libertăţii, nr.4, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă.
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. 44.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi
identificării cu date de carte funciară a poziţiei 188 din anexa 4 la HG 302/2011, poziţie ce cuprinde Şcoala cu
clasele I-VIII, nr.1 Baia Sprie şi terenul aferent acesteia, din Baia Sprie, Piaţa Libertăţii, nr.3, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă.
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. 45.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.6 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului anexă
la HCL 162/28.11.2017 a Consiliului Local al oraşului Baia Sprie privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc
“Minerul” Baia Sprie şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă.
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. 46.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.7 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 112 mp, înscris în CF 53635 Baia Sprie şi CF 53637 Baia Sprie, situat în Baia Sprie, str.
Aleea Minerilor, aflat în proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul
de şedinţă, cu propunerea comisiei Urbanism ca preţul de pornire de la articolul 1 să fie de minim 4500 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea comisiei, care este votat în unanimitate, 17
voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 47.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.8 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului în
suprafaţă de 480 mp, înscris în CF 50496, situat in Baia Sprie, str. Piersicului, nr.7, aflat în proprietatea privată
a Orasului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă.
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. 48.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.9 Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
Orasului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 284 mp, înscris în CF nr. 51579 Baia Sprie, nr. topo 1552/1 şi
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1552/2, situat în Baia Sprie, pe str. Dorobanţilor nr. 5, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi
cu propunerea comisiei Urbanism ca preţul de pornire de la articolul 3, aliniatul 2, să fie de minim 15.000 lei.
Dl consilier Cherecheş: „Aici e mai mult de dublu? Dar de ce?”
Dl preşedinte de şedinţă: „Pentru că acesta este preţul la zona respectivă acum pe piaţă.”
Dl consilier Bechir: „Este jumătate preţul la cum se vând terenurile în zonă, cât am propus noi. E
undeva 2000 euro/ar acolo şi noi am propus 800euro.”
Dl consilier Cherecheş: „E o sumă foarte foarte mare.”
Dl consilier Cerneştean: „Am o întrebare. Există un raport de evaluare în acest sens? Pentru că am
înţeles că nu avem contract cu evaluatorul pentru anul acesta.”
Dl preşedinte de şedinţă: „Există un raport de evaluare din Februarie 2018.”
Dna secretar: „Există un raport, a fost plătit de către solicitant.”
Dl consilier Cherecheş: „Dar este o sumă exagerată, este în curtea omului.”
Dl preşedinte de şedinţă: „Am avut o discuţie în cadrul comisiei şi am hotărât că terenurile aflate în
curtea omului , care vrea să se pună în legalitate să propunem un tarif, să fie 800 euro/ar, dar şi în funcţie de
zonă. Dar terenurile care urmează să fie concesionate să avem un alt preţ.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Evaluatorul ce zice?”
Dl preşedinte de şedinţă: „Evaluatorul face preţul aşa cum stabileşte cu clientul.”
Dl consilier Bîrda: „A pus 500 eur/ar.”
Dl consilier Cerneştean O.:”Dar când aţi ridicat mâna cu 300 euro înainte, vi s-a părut corect?”
Dl preşedinte de şedinţă: „Cu 300 euro sigut nu şi oricum depinde de zonă, dar cu 300 eur sigur nu. Pe
Aleea Minerilor evaluatorul a propus 1000 eur.”
Dl consilier Bechir: „A fost o propunere, noi suntem constanţi.Am ţinut cont că omul plăteşte impozit
de 20 de ani după teren, nu am calculat la 2000 şi nici la 1600 euro, am ţinut cont de bunăvoinţa omului.
Faceţi alte propuneri, dragi colegi, mai mici, mai amri, cum doriţi. Noi am făcut o propunere.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu, 4 voturi “pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de comisia de Urbanism, care este votat
cu, 13 voturi “pentru” şi 4 voturi “abţinere” (domnul consilier Cherecheş, domnul Cerneştean O., domnul Goga
şi doamna Filimon). În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 49.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.10 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 şedinţă şi cu propunerea comisiei Urbanism ca preţul de pornire de la articolul 1,
aliniat 2, să fie de 37,60 lei/mp şi cu amendamnetul că, cumpărătorul parcelei va acorda drum de servitute
proprietarului dinspre sud.
Dl consilier Bechir: “Parcelele sunt în faţa casei, dar conform legii, se va face licitaţie publică deschisă.
S-ar putea să existe cazul sau paradoxul în care cineva să vină şi să liciteze terenul din faţa casei cetăţeanului
care solicită terenul. Ca măsură de precauţie, am trecut acea servitute fără nici o obligativitate pentru a
preveni astfel de cazuri.”
Dl consilier Sarca: “Trbuie ţinut cont că suprafeţele sunt de 362 mp, sunt în faţa casei, 581 mp e cel mai
mare, dar puteţi să daţi aviz de construcţie pentru 2 ari?”
Dl Petruş: “Dacă îmi permiteţi, se poate autoriza executarea unei case de locuinţe sau un lot este
construibil, dacă are cel puţin 350 mp. Parte din loturile acestea îndeplinesc condiţiile. Dacă vine altcineva şi
câştiga, nu proprietarul casei din spate, nu am cum să îl opresc să nu facă nimic pe terenul lui dacă
îndeplineşte condiţiile. Dacă va câştiga sau cine va câştiga să fie obligat să ofere acel drum de servitute, de
trecere la gospodăria din spate.”
Dl consilier Bechir: “Preţul era mic şi tentant să vină alţii şi să liciteze. Dacă era în spatele casei, trebuia
să fie mai ieftin?”
Dl consilier Sarca: “Nu, dar e dublu.Peste dublu, de la 16 la 37”
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Dna secretar: “Servitutea aceasta despre acre vorbiţi, va fi inclusă în caietul de sarcini. Întreg caietul de
sarcini şi documentaţia de atribuire, chir şi contractul vor fi modificate de compartiment. Serviciile de
specialitate vor trebui să aducă la cunoştinţă tututot celor care dores să cumpere, despre ce e vorba aici. “Este
terenul din faţa caselor de acolo” şi atunci omul este conştient de tot ce e acolo.Aşa e cel mai corect. Poate
vor fi descurajaţi ceilalţi.”
Dl consilier Sabo: “În caietul de sarcini dacă trece un punctaj la cel care are terenul în faţa casei, va
avea punctaj maxim şi nu va mai fi nevoie de nimeni la licitaţie.”
Dna secretar: “Caietul de sarcini cu punctaj este foarte bun şi poate să cuprindă un punctaj acordat
celui care îl are în folosinţă. Se poate realiza un caiet de sarcini regândit.”
Dl consilier Sarca: “Totuşi preţurile mi se par prea mari, domnilor.”
Dl cetăţean din Satu Nou de Sus: “Dacă îmi daţi voie vă rog, la mine sunt 3 ari, trebuie să îmi acorde să
intru în curte. Din 350 mp, aţi spus că se poate da autorizaţie de construire, dacă mie îmi dă acces, unde mai
construieşte? Aţi văzut terenurile din faţa casei? S-a săpat cu apa, s-a săpat cu gaz, sunt dezastru şi nimeni nu
face nimic. De aceea cer. Degeaba am eu casă frumoasă şi în faţa casei este haos.”
Dl consilier Bechir: “Conform legii terenul se scoate la licitaţie publică. Nu este altă posibilitate. Noi am
spus teoretic, dacă cineva vine şi vi-l licitează? Pentru că nu depinde de noi. Poate oricine să vină să se înscrie
la licitaţie. Pentru 1 ar,2 sau 3. Problema lui ce face cu el. Am vrut, ca o măsură, de prevenire am pus această
clauză şi această majorare de preţ. Noi nu putem împedica pe cineva să vă ia terenul din faţa casei. Nu mai
ţine de noi nimic.”
Dl consilier Sarca: “La preţul acesta îl descurajăm pe acel ce vine, tot aşa îl descurajăm şi pe cel ce
cumpără.”
Dna secretar: “Am avut astfel de situaţii când am fost la Cavnic că nu s-a mers pe preţul cel mai mare,
s-a mers pe punctajul realizat în acietul de sarcini. Se poate realiza un astfel de caiet. Se acordă 40 de puncte
pentru că este în vecinătate, spre exemplu. S-ar putea ca nu toţi cei care solicită terenul să fie înscrişi în cartea
funciară, să poată realiza punctele.”
Dl consilier Cherecheş: “Aşa îi putem ajuta.”
Dl consilier Sabo: “Merge cu preţul iniţial, îl supunem spre aprobare şi cine o să fie pentru mărirea
preţului este altceva. Şi cu menţiunea ca acest caiet de sarcini să se modifice. Trebuie regândit caietul de
sarcini.”
Dna secretar: “Dar nu putem acum. Că în caietul de sarcini este gândit celui mai mare preţ şi trebuie
modificat în cel mai mare punctaj.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Noi am avut multe cazuri în astfel de situaţii, că l-am vândut prin negociere
directă. La puţini, dar le-am dat. Avem precedente destule.”
Dl consilier Bechir: „Să ne spună doamna secretar dacă e legal.”
Dna secretar: „Nu cunosc o clauză legală prin care să se facă negociere directă. Singura excepţie pe
care o cunosc este aceea dacă este afectat de construcţii şi să fie constructor de bună credinţă.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Am dosar cu toate HCL-urile, dacă vi le aduc. Vedeţi că sunt o grămadă.”
Dna secretar: „Am văzut că aţi mai făcut o remarcă, eu zic să luaţi măsuri.”
Dl consilier Cerneştean O.: „Eu nu zic cum să se facă, eu numai am dat exemplu.”
Dl consilier Bechir: „Domnule preşedinte mai doresc să vă rog un lucuru, cât şi pe stimaţii colegi,
cădem iarăşi în patima populismului când sunt prezenţi în sală anumiţi reprezentanţi. La celelelate puncte
nimeni nu a avut nimic de spus despre propunerile de majorare de preţ. Am aprobat-o. Dânşii sunt toţi
cetăţeni ai oraşului nostru, ca şi ceilalţi, dar fiind aici, dăm în populism. Şi spunem că eu vreau să îi dau direct,
eu vreau la jumate de preţ. Haideţi, vă rog ftumos, să fim consecvenţi şi raţionali şi cu cetăţenii şi cu bugetul
local.”
Dl consilier Sabo: „Şi ca să îl completez pe domnul coleg, votul a stabilit şi mai înainte cum să se dea.
Deci votul va stabili şi acum cum să facem. Votul contează.”
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu, 10 voturi “pentru”, 5
voturi “abţinere” şi 2 voturi “împotrivă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de comisia de Urbanism, care este votat
cu, 6 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, hotărârea a fost RESPINSĂ.
Dl consilier Cherecheş: “Propun să se facă un caiet de sarcini regândit.”
Dna scretar: “Pentru avă putea pune la dispoziţie aceasta, trebui regândit caietul de sarcini. E foarte
greu să îl regândiţi în şedinţă pe loc. “
Dl consilier Bechir: “E foarte greu să gândim, când gândim populism. Până acum am gândit raţional.”
Dl consilier Sarca: „Ar fi bun un astfel de caiet că la acel om nu îi va mai lua nimeni terenul din faţa
casei.”
Dl consilier Ciocotişan: „Acest proiect a fost de 6-7 ori pe ordinea de zi. A mai căzut odată. Acum aţi
vrut să îl vindeţi direct şi de altă dată aţi votat împotrivă.”
Dl consilier Bechir: „Bine zice colegul, şedinţele trecute aţi votat împotrivă şi acum ziceţi să îl vinem
direct. Despre ce dăm dovadă aici stimaţi colegi? Despre ce vorbim? Haideţi, doamna secretar, să facem o
regulă şi să o folosim şi în altfel de cazuri. Pentru că mai sunt alipiri sau nu poate intra. Nu ne dă voie decât
prin licitaţie publică. Să facem o regulă sau un regulament să evităm astfel de situaţii.”
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.11 Proiect de hotărâre 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 şedinţă şi cu
propunerea comisiei Urbanism ca preţul de pornire de la articolul 2, aliniat 2, să fie de minim 4360 lei/mp
conform zonei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat cu, 9 voturi “pentru”, 4
voturi “abţinere” şi 3 voturi “împotrivă.
Dl primar: “Eu cred că nu se înţelege foarte bine. De fiecare dată pot vota toţi consilierii. Poţi fi de
acord cu vânzarea cu preţ mic sau cu preţ mare sau un alt preţ. Deci eşti de acord cu vânzarea, dar să voteze
toţi din nou. Sunt 2 chestiuni cu care trebui să fii de acord. Un articol este că faptul că eşti de acord să se
vândă şi al doilea articolul este cu ce preţ.”
Dna secretar: “Pentru fiecare propunere supusă la vot, votează întregul consiliu. S-a propus forma
iniţială, nu a trecut că au fost 9 voturi “pentru”, restul au fost abţineri sau împotrivă, oricum nu a trecut. Se
supune la vot a doua variantă cu amendamentul formulat de comisie, la care din nou votează tot Consiliul.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de comisia de Urbanism, care este votat
cu, 6 voturi “pentru” şi 11 voturi “împotrivă”. În urma votului exprimat, hotărârea a fost RESPINSĂ.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.12 Proiect de hotărâre privind identificarea şi parcelarea
terenului în suprafaţă de 25.060 mp, situat în Baia Sprie, str. Dragoş Vodă, nr. 67, aferent Căminului pentru
Persoane Vârstnice Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din
partea comisiei Urbansim.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 15 voturi
“pentru” (domnul consilier Cherecheş şi domnul consilier Bechir nu participăla vot). În urma votului exprimat,
a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 50.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.15 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.7/29.01.2016
privind acordul pentru întocmirea documentaţiei de ocupare temporară a suprafeţei de 156 mp teren,
categoria de folosinţă pădure, proprietatea Oraşului Baia Sprie, în administrarea Consiliului local al oraşului
Baia Sprie, UP II, u.a. 29A, în vederea amplasării unui pilon de telefonie mobilă, cu prezentarea materialelor de
la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei.
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Dl consilier Bîrda: “Este vorba de o solicitare de la RDS&RCS de o ocupare temporară din fondul
forestier naţional, prorietate publică a UAT Baia Sprie. Este în vârf la Gutin. Solicită 156 mp să instaleze un
pilon. Pe 10 ani se face ocupare temporară în acre trebuie să plătească chirie Primăriei. Ei au avut aprobare de
la Consiliul Local din 2016, dar pe parcela 29A. Între timp amenajamentul silvic s-a refăcut şi s-a modificat
subparcelarul şi acum e în 29C. Le trebuie un nou acord sau să se modifice HCL-ul din 2016 ca să îşi poată face
documentaţia.”
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. 51.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.16 Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului în suprafaţă
de 1572 mp, înscris în CF 52810 Baia Sprie, nr. cadastral 52810, situat în Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 34, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbansim.
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. 52.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului local pentru
anul 2018 „Program local pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes
general pentru domeniile: sport, cultură şi culte religioase”, cât şi desemnarea consilierilor locali în comisiile
de evaluare în vederea implementării „Programului local pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al
oraşului Baia Sprie a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportiv şi cultural”, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de şedinţă.
Dna consilier Brezoczki: “Comisia Juridică a propus următorii consilieri pentru această comisie, pe
domnii preşedinţi a celor 3 comisii, respectiv domnul Bechir, domnul Cherecheş şi doamna Brezoczki, alături
de doamna consilier Hitter şi domnul consilier Pop Eftimie. Din partea Primăriei a fost propusă doamna Prodan
Alina în locul doamnei Bîrda Adriana şi a rămas doamna Bozga. Şi completări în ceea ce priveşte Ghidul, am
specificat în raport, se cer în mod obligatoriu în maxim 48 de ore anumite acte care se pot completa, sunt cele
de la punctul 3 până la punctul 7 specificate în cadrul Ghidului. Este necesar să se facă o renumerotare. În rest
nu mai sunt alte modificări la ghidul ce l-am avut şi anul trecut.”
Dl consilier Bechir: “Aş vrea, aşa cum am vorbit şi cu colega, compartimentul juridic să vadă, la
înfiinţarea aceste comisii anul trecut, noi am solicitat 2 persoane din partea executivului la dispoziţia
Primarului, pentru suportul tehnic. Pentru liniştea lor, aş vrea să se verifice aspectul acesta, dânsele votează şi
se trec în procesele verbale. E la apanajul Consiliului Local să împartă aceşti bani. Eu nu vreau să se simtă
nimeni altfel, dar să nu aibă dânsele de suferit. Să vedeţi dacă e ok să voteze şi să se treacă în procesele
verbale, să nu aibă probleme pe parcurs. Deci noi le-am cerut ca şi suport tehnci să ne pregătească
materialele. Nu ştiu dacă e de competenţa dânselor să voteze ceea ce noi consilierii facem acolo. Acolo se
votează, se împart banii, este de competenţa Consiliului Local.”
Dna seceretar: “Este în regulă. Este un atribut de serviciu, să ofere punctaj.”
Dl consilier Bechir: “Eu doar v-am spus să nu fie probleme mai târziu.”
Dna secretar: “Aş vrea să vă sesizez altceva similar. În comisiile de licitaţie unde fac parte şi funcţionarii
publici şi dau şi acolo punctaj/vot. Este un atribut de serviciu. Dacă nu doriţi să voteze, voi specifica acest
lucru.”
Dl consilier Bechir: “Nu e vorba de asta. E vorba că nu ştiu dacă e ok ca un funcţionar public să împartă
banii.”
Dna secretar: “Nu e vorba de împărţit banii. Ei acordă punctaj. În Consiliul Local se vine cu propunerile
şi se aprobă.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea comisiei Juridice, care este votat în unanimitate,
17 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 53.
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Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.18 Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului
stradal al Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă 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. 54.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.19 Proiect de hotărâre privind stabilirea sancţiunilor pentru
faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de şedinţă şi cu propunerea comisiei juridice de a se amâna proiectul de hotărâre.
Dl primar: “După cum am spus şi în comisiei, dar erau puţini, modificarea principală în ceea ce priveşte
poliţia locală, le dăm şi atribuţii, dar trebuie să le dăm şi prin acest proiect de hotărâre. Vă rog fiecare dintre
dvs. să le luaţi acasă şi să le verificaţi în detaliu şi să veniţi cu propuneri sau modificări. Este un proiect propus
dezbaterii şi mulţi dintre consilieri au solicitat timp pentru a studia tot documentul.”
Dl consilier Cerneştean O.: “Acest document trebuie tot citit că este luat din altă parte, care nu se
potriveşte la Baia Sprie. Cetăţeanul care este închirie, spre exemplu, nu îşi curăţă în apartament. Amendă între
200 şi 500 lei, asta e o prostie ordinară. Nu se potrivesc la noi.”
Dl consilier Sabo: “Nu sunt în limba română.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi cu propunerea comisiei Juridică de
amânare, care este votat în unanimitate, 16 voturi “pentru” (domnul consilier Cherecheş nu participă la vot).
În urma votului exprimat, hotărârea a fost AMÂNATĂ.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.20 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de ridicare a
deşeurilor voluminoase de la locuinţa solicitanţilor, cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Dl consilier Cerneştean O.: “Am o întrebare domnule viceprimar, că ştiu că dvs vă ocupaţi de asta,
pentru Baia Sprie tariful este de 60lei/cursă, pentru Satu Nou de Sus este 80lei/cursă, pentru Tăuţii de Sus că e
mult mai aproape de Baia Sprie, este 80 lei. Păi asta e propunerea? De ce e mai scump din Tăuţii de Sus decât
în Baia Sprie?! Pentru că suntem în zona A şi voi din Baia Sprie în zona B?!”
Dl preşedinte de şedinţă: “S-au făcut propuneri, dacă aveţi altele, vă rog să le faceţi.”
Dl consilier Bechir: “Acveste deşeuri nu se duc la Baia Mare, se aduc la Baia Sprie. Domnule viceprimar,
vpă rog frumos, pentru cei care s-au supărat pe mine data trecută când s-au propus preţurile alea imense şi eu
am zis să le facem la jumătate că nu suntem o societate care să genereze profit. Unii s-au supărat pe mine
atunci, acum văd că dvs. doriţi să le colectăm gratis.”
Dl preşedinte de şedinţă: “ Am încercat cu tarifele respective şi, din păcate, nu a mers bine.”
Dl consilier Bechir: “Asta am spus şi atunci, hai să atragem cetăţenii prima dată, să îi învăţăm să le ducă
acolo şi după aceea să îi taxăm.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Dacă cetăţeanul duce la platform cu transport propriu, singura clauză este
ca deşeul să fie selectat. Şi nu plăteşte nimic. Doar transportul se plăteşte.”
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. 55.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.21 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de „Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor orăşeneşti şi al deşeurilor similare
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a face
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori” cu operatorul de
servicii de salubrizare S.C. Drusal S.A. Baia Mare, cu prezentarea materialelor din dosarul de şedinţă.
Dl primar: “Este vorba de o procedură simplă. În acelaşi timp colectarea deşeului menajer este într-o
procedură de licitaţie la nivel de zona Baia Mare prin proiectul Consiliului Judeţean, ADI Maramureş. Licitaţia
este în desfăşurare, avem şi noi membru în comisie, angajatul nostrum de la mediu, şi sperăm că se va finaliza
licitaţia fără contestaţie la nivel de judeţ în cursul anului acestuia şi undeva la sfârşitul anului, estimăm noi
Octombrie, vom începe, în sfârşit, contractual nou la nivel de judeţ cu colecatre selectivă, cu tot ce înseamnă
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asta. Până atunci, pe perioada Aprilie, şi până va intra noul contractant, acre poate fi Drusal sau nu, depinde
cine câştigă licitaţia, trebuie să încheiem un contract pe perioada determinată, cu Drusalul.
Dl preşedeinte de şedinţă: “Este specificată clauza, că în momentul în care intră proiectul Consiliului
Judeţean, se va încheia prezentul contract. Tarifele rămân aceleaşi. Singura menţiune va fi transportul
containerelor de la agenţii economici.”
Dna consilier Brezoczki: “Singura modificare adusă acestui contract este de 9 luni de zile în loc de 1
an.Atât. Tarifele rămân la fel. Mulţumesc.”
Dl consilier Sarca: “Aş dori dacă tot suntem la chestia asta cu Drusalul, să mai faceţi o menţiune. În
Satu Nou sunt aproape 70 e familii care nu beneficiază de aceste servicii. Plătesc 120 lei la Primărie şi nu
beneficiază de acest serviciu. Sunt străzi unde ar putea veni cu maşina mică, sunt 7-8 familii pe stradă. Mă
întreabă pe mine de ce nu vine maşina şi îmi spun “eu îmi duc gunoiul în oraş, de ce nu beneficiez de acest
serviciu?”. Sunt 70 de familii. Dacă nu e singurul caz, atunci nu le luăm banii. Nu este nici o soluţie. De un an şi
ceva nu s-a găsit nici o soluţie, dar bani s-au luat.Atţi pus, domnule vice, un tomberon la capăt de trsadă de un
an şi ceva de când am adoptat această taxă? Nu aţi pus deloc.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Am hotărât să spuneţi exact străzile.”
Dl consilier Sarca: “Am spus străzile. Şi le-aţi ştiu şi le ştiţi. Vin şi oamenii aici.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Urma să mergem împreună. Aţi solicitat să meargă Drusalul pe acolo?”
Dl consilier Sarca: “Nu trebuie să solicit. Drusalul trebuie să ştie pe ce străzi să meargă. V-am solicitat
maşina mare, nu respect programul. Nu le luaţi apărarea. Vor bani, să ofere servicii. Nu se ţin de program, ştiţi
şi dvs. că au fost după fracţie uscată, au înebunit satul şi vreo 3 luni de zile nu au mai venit, până nu i-aţi sunat
dvs. Trei luni nu vin. Apoi le pun la oameni programul, şi mă tot întreabă în fiecare seară când vine Drusalul.”
Dl preşedinte de şedinţă: “Am negociat cu Drusalul pentru contractul acesta, a fost o negociere destul
de grea, noi mergem în locul lor în zonele greu accesibile.”
Dl primar: “Pentru cetăţeni, mesajul e unul simplu. Orice cetăţean are drepturi şi noi avem obligaţia,
noi sau prin Drusal, de a colecta gunoiul menajer de la fiecare. Nu există scuze. Trebuie să meargă cu maşina
de gunoi acasă. Nu sunt de acord să punem la capătul străzii pubele că vedem ce păţim, devin locuri de
depozitare, vin câinii noapte şi împrăştie. Tendinţa şi scopul nostrum e ca maşina să meargă la fiecare cetăţean
acasă. Nimic altceva. Nu contează cu cine face contract, la sfârşitul anului toţi cetăţenii vor trece pe taxă, la
Primărie şi noi mai departe.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, care este votat în unanimitate, 16 voturi
“pentru” (domnul consilier Bechir nu participă şi nu votează). În urma votului exprimat, a fost adoptată
HOTĂRÂREA CU NR. 56.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare privind Serviciul public de ecarisaj Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de şedinţă.
Dl consilier Bechir: “Este gata, funcţionează, este autorizat?”
Dna Gândac: “Suntem în faza autorizării, nu putem face autorizarea fără regulamentul
aprobat.Regulamentul se depune la DSV şi urmează autorizarea. Şi după, ajungem la muniţii şi arme pe
Scânteii. Sunt paşi care trebuiesc urmaţi. Angajarea tehnicianului veterinar este făcut. Urmează să facem
contractul cu medical veterinar.”
Dna consilier Brezoczki: “Comisia Juridică a invitat-o pe dna Gândac spre a vedea detaliile din acest
Regulament de funcţionare. Am convenit alături de colegi să facem câteva modificări, care s-au impus de
altfel, în ceea ce privesc acţiunile care se vor desfăşura în cadrul acestui Servciu public de ecarisaj. Au fost, de
sapt, mici greşeli care s-au strecurat. Nu are ca principal scop eutanasierea câinolor, să înţelegem lucrurl
acesta, ci doar a se şti exact numărul total de câini fără stăpân care sunt pe raza oraşului. Bineînţeles este util
pentru a se putea monitoriza reproducerea lor, adică să scadă, asta se doreşte. Tocmai de aceea, se modifică 2
articole pentru a nu creea confuzii şi mai mult decât atât, art. 10, cine ia decizia finală vis a vis de aceşti câini.
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Am invesrta puţin ordinea, este medical veterinar, care se va îngriji de sănătatea acestor animale şi în cazul
unor boli incurabile sau devin agresivi necesită eutanasierea lor, dar doar după ce vor fi verificaţi. În rest
comisia a dat aviz favorabil. Acestea sunt completările pe care le dorim să le facem. Sunt 3 articole şi le-am
discutat cu doamna Gândac şi dânsa a fost de acord.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele comisiei Juridică, care este votat în
unanimitate, 17 voturi “pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 57.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
desfăşurare a comerţului stradal pe raza oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbanism şi a comsiei Juridică.
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. 58.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor pe anul 2018, cu prezentarea materialelor de la dosarul de şedinţă şi cu aviz favorabil din partea
comisiei Juridică.
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. 59.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.25 Proiect de hotărâre 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 şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbanism.
Dl Gandi, un cetăţean: “Am ales reprezentanţi ai noştri, şi fiind că aveţi o sarcină extraordinar de grea,
în urma cu 2 mandate s-au comis foarte multe ilegalităţi. S-au vândut terenuri, s-au vândut o grămadă fără
avize necesare.” În câteva cuvinte domnul citeşte şi prezintă situaţia păşunilor din HG 302.
Dl consilier Pop Liviu: “Domnule nu sunt acestea în discuţii acum. Vă rog pe proiectul de hotărâre.”
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. 60.
Se trece la proiectul de hotărâre cu nr.26 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti din oraşul Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
şedinţă şi cu aviz favorabil din partea comisiei Urbanism.
Dna secretar: “Aici este o solicitare de retrocedare de către composesorat.De aceea e scos la licitaţie să
nu rămâna zona nefolosită. Se poate rezilia unilateral ca şi clauză.”
Dl consilier Sabo: “Am scos o păşune care este a composesoratului, dar nu e validată în comisie.”
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. 60.
Se trece la Diverse, unde se tratează Studiul de oportunitate privind “Asigurarea mobilităţii în oraşul
Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public în comun şi pietonalizarea zonei central a
oraşului”, adus ulterior, care primeşte aviz favorabil din partea Consiliului Local cu 17 voturi “pentru”.
Se trece la primul punct de la Diverse, Raportul Primarului privind starea economico-socială şi de
mediu a Oraşului Baia Sprie pe anul 2017.
Dl primar: “Eu cred că e un raport destul de complet al activităţiiderulate până în present. Accentul pe
care l-am pus şi care s-a văzut şi în Consiliul Local, prin proiectele de hotărâri, a fost mai mult pe scrierea de
proiecte de finanţare şi recuperarea timpului pierdut în scrierea finanţărilor din 2014-2020, acoperite toate
liniile de finanţare chiar dacă aceste proiecte se vor implementa în viitor. Am mai pus accent un pic pe serviciul
public şi cum ne prezentăm în faţa cetăţenilor. Sunt detalii, capitol, în acest raport şi vă mulţumesc în
colaborarea bună în Consiliul Local până acum şi mă bucur că reuşim să funcţionăm ca şi un organism
competent.
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Se trece la al doilea punct de la Diverse, Informare privind sumele încasate şi modul de utilizare a
sumelor încasate pe anul 2017 la bugetul local reprezentând taxa privind serviciile publice, oferite fiecărui
domn consilier în parte.
Se trece la al treilea punct de la Diverse, Adresa inregistrata sub nr 1808/02.03.2018 de la Curtea de
Conturi prin care face cunoscuta Hotararea Plenului Curtii de Conturi nr. 473/21.12.2017 prin care s-a aprobat
Raportul referitor la finantele publice locale ale judetului Maramures pe anul 2016, raport în care UAT Baia
Sprie nu se regăseşte.
Se trece la al patrulea punct de la Diverse, Adresa nr. 295/05.03.2018 a Scolii gimnaziale Ioan Slavici
Tăuţii de Sus, privind sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu naveta personalului didactic şi didactic
auxiliar pentru luna februarie 2018, care s-a luat la cunoştinţă.
Se trece la al cincilea punct de la Diverse, Adresă inregistrata sub nr. 8937/13.12.2017 în care dna
Godja Ileana solicita sprijinul Primariei pentru amenajarea a aproximativ 100 m din drumul public nr. topo 514,
str. Alunului, Tăuţii de Sus, adresă la care îi va răspunde Biroul cadastru, patrimoniu, lucrări publice prin şef
birou Szakacs Levente.
Dl consilier Sabo: „Aş vrea, dacă tot vorbim de Tăuţii de Sus, domnule Levente, este chiar pe str. Morii,
în curbă unde a stat dl Pop Nicu, un teren şi trebuie să faceţi ceva cu terenul acela. Ori îl vindeţi ori îl
amenajaţi, că e un focar de infecţie. De un an de zile durează şi numai nu rezolvăm problema aceasta. Luaţi o
hotărâre.”
Se trece la al şaselea punct de la Diverse, Sesizare înregistrată sub nr. 2092/12.03.2018 a Interprinderii
Individuale Petcas Ileana din Satu Nou de Sus , prin care cere rezolvarea problemei prin Legea 86/2014. În
2012 s-a încheiat şi validat un contract de cesiune cu Asociaţia Sătmăiana, dar e necesar ca, Consiliului Local să
ceară, în numele legii, situaţia acestei Asociaţiei, atât în ceea ce privesc plata taxelor şi impozitelor, cât şi
situaţia păşunii pe care o are în grijă. Astfel, se ajunge la concluzia că se va întocmi o comisie care va ieşi în
teren, şi se fac propuneri: domnul consilier Sabo Dorin, domnul consilier Bîrda Marcian şi domnul consilier
Cherecheş, cât şi două persoane din executiv prin dispoziţia Primarului.
Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinare din data de 29 martie 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tiberiu Barkoczi

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

