JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 16 Decembrie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 12431/10.12.2021 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr.
867/10.12.2021, conform prevederilor art. 133, aliniatul (1) şi art. 134, aliniatul (1), litera a), aliniatul (5) şi (7)
din Ordonanța de Urgență cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
La şedinţă participă: dl Primar Bîrda Sebastian Alin, dna secretar general Chira Felicia, dl Bozga Alin –
şef Serviciu Cheltuieli, dl Arhitect șef – Petruș Gheorghe, dna Csonka Ana– șef Serviciu Venituri, dl Szakacs
Levente – șef Birou cadastru, patrimoniu, lucrari publice, dl Țicală Bogdan – director executiv Direcție Lucrări
Publice, dna Gândac Luminița – șef contabil Direcția de Lucrri Publice, dna Victoria Bojan – șef Birou
comunicare, dl Breban Bogdan – șef Birou strategii proiecte, dl Todoran Sorin – referent Casa de Cultură, dl
Prodan Ioan – șef Serviciu Voluntariat, dl Dan Vasile – Baze sportive, dl Pop Vasile – consilier primar, dl Bechir
Vasile – consilier viceprimar.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 15.
1. Barkoczi Tiberiu
2. Bîrda Marcian Ioan
3. Bozga Cătălin Ioan
4. Ciocotişan Gheorghe
5. Corodan Ioan
6. Fălăuș Marius Ioan
7. Gherman Vasile
8. Hitter Annamaria
9. Hrihor Dumitru Valentin
10. Pop Liviu
11. Pop Șinca Marcela Monica
12. Rațiu Sonia Ana
13. Sarca Ștefan
14. Sarkozi Istvan Balazs
15. Trif Petru
Lipsește doamna consilier Roșca Silvia Alexandra și domnul consilier Voicu Augustin Cristian.
Conform art. 137, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şedinţa
se desfăşoară legal, în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Preşedintele de şedinţă ales, domnul consilier Barkoczi Tiberiu, deschide lucrările ședinței ordinară și
oferă cuvântul doamnei secretar general.
Doamna secretar general continuă și declară că şedinţa se desfăşoară legal, în prezenţa a 15 consilieri
locali în funcţie. De asemenea, toate materialele sunt însoțite de avizele comisiilor și de toate rapoartele necesare
pentru a putea fi dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu nr. 204/10.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Baia
Sprie - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe din
cadrul Consiliului Local .
2. Proiect de hotărâre nr. 203/10.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului Direcției de Lucrări
Publice Baia Sprie pe anul 2021 - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local.
3. Proiect de hotărâre cu nr. 201/10.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
Oraşului Baia Sprie pentru anul fiscal 2022 – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză
Comisiei de specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Juridică și Comisiei de specialitate
Urbanism – administratea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local.
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4. Proiect de hotărâre cu nr. 196/09.12.2021 privind aprobarea majorării cotei de impozit cu 500% pe
clădirea neîngrijită deținută de SC FRAUENBACHER TURIST SRL, situată în orașul Baia Sprie, str. Piața
Libertății nr. 18 - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget –
Finanțe din cadrul Consiliului Local.
5. Proiect de hotărâre cu nr. 200/09.12.2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de
140 mp, aparţinând domeniului privat al Oraşului Baia Sprie, situat în Orașul Baia Sprie, str. Aleea
Minerilor, CF 58323 nr. cadastral 58323 – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei
de specialitate Buget – Finanțe și Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public şi
privat din cadrul Consiliului Local.
6. Proiect de hotărâre cu nr. 199/09.12.2021 privind identificarea şi atestarea terenului în suprafaţă de 4860
mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren aferent
drumului - str. Plevnei – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate
Urbanism – administratea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local.
7. Proiect de hotărâre cu nr. 198/09.12.2021 privind identificarea şi atestarea terenului în suprafaţă de
12155 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren
aferent parte drumului - str. Ignișului – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Urbanism – administratea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local.
8. Proiect de hotărâre cu nr. 197/09.12.2021 privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de
22119 mp, situat în Baia Sprie, str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6, CF nr. 58439 Baia Sprie, precum şi
atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 6095 mp, teren situat în
Orașul Baia Sprie, str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6/1, CF nr. 58439 Baia Sprie – iniţiator Primarul
Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public
şi privat din cadrul Consiliului Local.
9. Proiect de hotărâre cu nr. 202/10.12.2021 privind aprobarea proiectului „Copii educați, copii fericiți”
cuprins în Acordul de parteneriat încheiat între ASOCIATIA START PENTRU PERFORMANTA-lider
parteneriat, SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI TAUTII DE SUS- partener 1 și SCOALA
GIMNAZIALA ION POPESCU DE COAS- partener 2 – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre
analiză Comisiei de specialitate Juridică și Comisiei de specialitate Buget – Finanțe din cadrul Consiliului
Local.
10. Diverse
11. Întrebări, interpelări, răspunsuri
12. Declarații politice
Domnul președinte de ședință prezintă ordinea de zi suplimentară:
1. Proiect de hotărâre cu nr. 205/14.12.2021 privind darea în folosinţă gratuită către Episcopia Ortodoxă
Română a Maramureșului și Sătmarului a imobilului compus din teren și construcție în suprafaţă de
2246 mp, înscris în CF 58309 Baia Sprie, nr. cadastral 58309, situată în Satu Nou de Sus, str. Pietroasa,
nr. 86 – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Urbanism –
administratea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local.
2. Proiect de hotărâre cu nr. 206/14.12.2021 privind aprobarea taxei pentru serviciul de coșerit prestat și
încasat de Direcția de Lucrări Publice - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe din cadrul Consiliului Local.
3. Proiect de hotărâre cu nr. 207/15.12.2021 privind aprobarea proiectului „Elevi educați și competenți”
cuprins în Acordul de parteneriat încheiat între Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență
Socială ASSOC-lider parteneriat, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare - partener 1, Școala cu
clasele I-VIII Finteușu Mic – partener 2 și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie- partener
3- iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe și
Comisia Juridică din cadrul Consiliului Local.
4. Proiect de hotărâre cu nr. 208/15.12.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu
Local cu nr. 167/25.11.2021 privind aprobarea delegării către Direcția de Lucrări Publice - serviciu cu
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie, cu CIF 44296286
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a gestiunii de iluminat public – activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public,
verificare/reparare, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente de sărbători în
Orașul Baia Sprie – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei Juridică din cadrul
Consiliului Local.
5. Proiect de hotărâre cu nr. 209/15.12.2021 privind instituirea taxei de salubrizare pe anul 2022 și
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Baia
Sprie – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe și
Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local.
6. Proiect de hotărâre cu nr. 210/16.12.2021 privind atestarea nr. cad. 56023, C.F. nr. 56023 Baia Sprie, în
suprafață de 95777 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, la domeniul public al Orașului Baia Sprie– iniţiator
Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Urbanism – administratea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local.
Domnul președinte de ședință propune ca proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară
să devină punctele următoare de pe ordinea de zi și punctul de diverse, întrebări și declarații politice să
fie la final de ședință.
Se supune la vot ordinea de zi care este votată în unanimitate cu 15 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 204/10.12.2021 privind aprobarea
rectificării bugetului local al oraşului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din
partea comisiei de specialitate.
Dl Bozga: „ Avem sume încasate de la bugetul de stat din impozitul pe venituri Global de 252 de mii
RON și pe cheltuieli am pus pe salubrizare 120000 RON, canalizarea 47000 și drum piatra la Satu Nou de Sus
85000 RON.”
Dl primar: „ Vreau să precizez, deși poate pare nesemnificative, dar sunt foarte importante aceste
modificări pentru că Ce știi 252000 RON suplimentar din IVG sunt parte din prognozatul de la începutul anului,
ceea ce înseamnă diferență foarte mare în sensul în care înseamnă că au crescut salariile la nivel de UAT, din IVG
acei 16%. Este un indicator strategic foarte important care arată cum evoluează economia oraș. Este un semnal
foarte bun față de prognozat, adică repet prognozat a fost cel puțin nivelul din anul anterior ceea ce înseamnă că
suntem pe o creștere economică ca și economie la nivel de oraș. Sper că acest indicator să se îmbunătățească
permanent, dar noi am sărit în sus de bucurie când am văzut indicatorul este în creștere, mai ales că noi eram
obișnuiți că acest indicator să scadă nu o să crească. Deci este foarte important că avem o rectificare pozitivă pe
IVG la final de an.”
Dl Bozga: „ Prognoza a fost mai mare cu 15% față de încasatul de anul trecut.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 15 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 174.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre nr. 203/10.12.2021 privind aprobarea
rectificării bugetului Direcției de Lucrări Publice Baia Sprie pe anul 2021, cu prezentarea materialelor de la dosar
și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dl Bozga: „ Au venituri suplimentare de 10000 RON din taxa de coșerit, din biletele de piață cheltuieli
care și le-au pus pe cheltuieli de transport.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 15 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 175.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 201/10.12.2021 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul Oraşului Baia Sprie pentru anul fiscal 2022, cu prezentarea materialelor de
la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dna Csonka: „Impozitele și taxele din anul 2022 le vom index cu rata inflației obligatoriu, care este
2,6%. Am am eliminat aplicarea cotei adiționale de 50% pentru clădirile și terenurile din Satu Nou de Sus, să
pună în aplicare acea deciziei instanței. Atât. Alte modificări nu sunt.”
Dl consilier Corodan: „ Deci domnule președinte de ședință doresc să intervin puțin pe acest punct
pentru că este o chestiune care trebuie bine analizată, bineînțeles, în contextul actual, nu s-au făcut modificări la
ceea ce înseamnă cuantumul taxelor locale pentru că lege a specifică doar indexarea. Bineînțeles că politica
fiscală a orașului se reprezintă așa fel încât ea să fie în regulă pentru toți și pentru toate, ca idee. Eu consider că
în momentul de față, reducerea cu 50% a taxelor și impozitelor locale la Satu Nou de Sus, pe cale de consecință a
acelei hotărâri judecătorești, o discriminare pozitivă și aș dori ca executivul să se gândească a nu discrimina
pozitiv o categorie sau o zonă din orașul Baia Sprie, pentru că și Satul Nou face parte tot din Baia Sprie, pentru că
trebuie să punem în calcul, și aici vedeți dumneavoastră, avem reprezentanți din cele două localități care sunt
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foarte revoltați pentru ca domniile lor plătesc la nivel de oraș Baia Sprie, adică cei pe care dânșii îi reprezintă, iar
în Satu Nou pe care îi reprezintă în mare parte domnul viceprimar, și îl felicit pentru acest mod de aia reprezenta
localitatea, plătesc taxe mult mai mici față de restul cetățenilor. Rog executivul să se aplece asupra acestei
probleme și să o reglementeze în așa fel încât oamenii să nu se simtă discriminați. Cei din Baia Sprie sau din
localitățile aparținătoare nu putem să spunem că au condiții mai bune de infrastructură sau de salubrizare față
de cei din Satu Nou de Sus. Cred că orice lucru care se face poate și desface. Eu aș ruga executivul să găsească
calea legală să îi pună pe toți pe picior de egalitate pentru că așa mi se pare normal. De aceea am ridicat această
problemă, în ideea de a se demara lucrurile care trebuiesc. Eu nu știu, dar trebuie să ne interesăm de o rezolvare
până nu facem lucrurile să se nu o să se întâmple nimic.”
Dl primar: „ Mă bucur de poziția pe care o are domnul Corodan, este, doamna secretar o secundă vă rog
pentru dumneavoastră doream să vorbesc, vă rog să așteptați puțin, această poziție mi se pare foarte importantă.
Am discutat în ședințele noastre operativ ca și executiv și sunt total de acord o problemă pe care ați ridicat-o, dar
așa chichiță legislativă trebuie rectificată pentr-o serie de proceduri mai complicate, de care eu cred și legal că
este responsabil doamna secretar general al unității administrativ teritoriale Baia Sprie, direct și pe care aș rugao de față cu dumneavoastră să se ocupă de rectificarea acestei probleme. Satu Nou de sus este singura localitate
Care este sat aparținător, deși Mai degrabă este sat aparținător Chiuzbaia, că Tăuții cu Satul Nou de Sus pot să
spun că au aceeași situație, ca și relief, ca și geografie, ca și apartenență față de orașul Baia Sprie, drept urmare o
rog pe doamna secretar general să ne explice ce înseamnă ca Satul Nou de Sus, din punct de vedere juridic, să nu
mai fie sat aparținător, ce localitate aparținătoare a orașului Baia Sprie. Ce înseamnă lucrul acesta?”
Dna secretar: „ Ar trebui o modificare legislativă care care se poate face în urmă unui referendum la
nivelul UAT-ului Baia Sprie, în care să voteze toate localitățile transformarea rangului de sat în localitate
aparținătoare. De asemenea Satul Nou de Sus trebuie să îndeplinească anumite condiții, dar eu cred că le
îndeplinește având în vedere condițiile pe care le îndeplinește Chiuzbaia ca să fie localitate componentă și nu o
sat. Deci, ar trebui alocații bani și ar trebui inițiat un referendum.”
Dl consilier Hrihor: „Altă cale prin hotărâre de Guvern?”
Dna secretar: „ Da, printr-o lege, legea numărul 2din 1968 s-au clasificat localitățile din România și de
atunci are statut de sat. mă surprinde că la Chiuzbaia s-a dat statutul de localitate.”
Dl primar: „ Deci, singura modalitate, repet și vă rog să vă mai interesați dacă mai sunt variante, ar fi
referendumul, chiar nu există și o altă modalitate legală?”
Dna secretar: „ Nu cunosc acum să existe și o altă modalitate. Totul se suportă din bugetul local în
situația unui referendum local. Populația hotărăște. îmi imaginez că ar fi un favorabil în vot dacă aș fi organizat
un astfel de referendum având în vedere că vor participa toate localitățile Tăuții de Sus, Baia Sprie, Chiuzbaia.”
Dl consilier Corodan: „ Da, mulțumesc domnule președinte de ședință. Deci vreau să vă spun că pe
cale legală, votul populației este consultativ, doamna secretar. Ca să se întâmple ceva trebuie probabil o Hotărâre
de Guvern. Ca să se ia măsuri în cadrul Guvernului trebuie făcută o solicitare. Deci această chestiune care noi o
discutăm astăzi liste speță. De această speță Primăria Baia Sprie a mai pierdut un proces. Acest proces este al
doilea care îl pierde primăria datorită clasificării și a rangului în care este încadrat Satu Nou de Sus. Vreau să vă
spun că problema este veche, este din 1968 de atât Decretul, a venit Revoluția, s-au schimbat primari, s-au
schimbat consilii, s-au schimbați secretari și nu s-a întâmplat nimic pe această problemă și aș vrea totuși să intre,
în vedere dumneavoastră executivului și în vederea noastră a consilierilor și să o rezolvăm în mod onorabil. Nu
vreau să îi pedepsim pe colegii și pe locuitorii din Satul Nou de Sus sub nicio formă. Eu vreau ca toată lumea să
fie tratată egal, adică în funcție de condițiile și de mediul ambiental în care trăiește fiecare, să își plătească
datoriile față de comunitate. De aceea am ridicat această problemă, în ideea de a se demara lucrurile care
trebuiesc. Eu nu știu, dar trebuie să ne interesăm de o rezolvare până nu facem lucrurile să se nu o să se întâmple
nimic. Având în vedere acea hotărâre de instanță pe care noi am pierdut-o în tribunal, normal că nu era greu de
câștigat, dar totuși trebuia să îi conștientizăm pe cu judecătorii respectivi, că de fapt în noi Consiliul.....”
Dna secretar: „ Eu vă întreb altceva domnule Corodan. Lumea aceasta nu s-a deșteptate din 1968 până
în prezent. până acum au plătit impozite la fel și acum dintr-odată? Oare nu e și altceva? Sau numai acum ne
trezim?”
Dl consilier Corodan: „ Chiar dacă știu eu, nu am să vă spun doamna secretar.”
Dl consilier Pop: „Nu se poate interveni prin zonare?”
Dna secretar: „ Este un articol. Domnul arhitect a făcut zonarea.”
Dl consilier Corodan: „ În funcție de rangul localității. La rangul 3 cum suntem noi ca și oraș
coeficientul coeficientul pentru zonat este 3,5 sau 8, acolo lăsat coeficientul este mai mic, nu rezolvăm așa
treaba.”
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Dna secretar: „ Mai am o curiozitate. Ani, mai sunt localități, de exemplu Târgu Lăpuș, oraș cu 13 sate
aparținătoare, ai verificat vreodată cum este stabilit impozitul? Am soacră din sat aparținător și plătește la fel ca
și în Târgu Lăpuș.”
Dl președinte de ședință:„ Executivul să urmărească care ar fi modalitatea să rezolvăm această
problemă ridicată.”
Dna secretar: „ Poate că acolo încă nu s-au deșteptat până astăzi nimeni sau poate că nu am fost noi
destul de vigilenți, dar eu o am în vedere această problemă domnule primar și o să mă documentez.”
Dl consilier Corodan: „ Având în vedere acea hotărâre de instanță pe care nu ai am pierdut-o în
tribunal, normal că nu era greu de câștigat, dar totuși trebuia să îi conștientizăm pe cu judecătorii respectivi, că
de fapt în noi Consiliul.....”
Dna secretar: „ Știți ce este ciudat că prima dată noi am câștigat, în a doua instanță am pierdut și mai
este o cale de atac. Deci eu zic că impozitele se stabilesc la nivelul unității administrativ teritoriale.”
Dl consilier Gherman: „ Că ați amintit de Târgu Lăpuș doresc să vă spun că și ei sunt oameni deștepți
ca și noi, de ce nu ne gândim nu să ridicăm, și să scădem la ceilalți? Să echilibrăm cumva așa? De ce numai intr-o
parte și dincolo nu?”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 15 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 176.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 196/09.12.2021 privind aprobarea
majorării cotei de impozit cu 500% pe clădirea neîngrijită deținută de SC FRAUENBACHER TURIST SRL, situată
în orașul Baia Sprie, str. Piața Libertății nr. 18, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz
favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dl primar: „Vă poate da detalii și colega Ani. Este vorba despre ce am discutat ședința trecută, s-a
stabilit impozite la clădirea respectivă. Acum venim ca pentru următorul an fiscal să aibă loc majorarea cu 500%
a impozitului. Noi, adică Consiliul local, pentru că am atunci când spun noi mă refer la primărie ca și executiv
împreună cu dumneavoastră, am stabilit că avem intenția de a expropria clădirea respectivă. Nu are proprietarii
legali în momentul acesta fiind într-o stare juridică care am explicat-o și ședința trecută. Majorăm impozitul cu
500 pe bună dreptate și justificat acolo. Majorarea de impozit conform hotărârii Consiliului Local adoptată de
câțiva ani, se face pentru fiecare clădire individual. Nu putem majora la nivel general de aceea, cu orice majorare
de genul acesta trebuie să venim cu proiect de hotărâre separat la fiecare clădire. În mare, am majorat tot
Reminul, toate proprietățile sunt majorată în acest moment. Aceasta este o altă majorare urmând să venim pe
parcursul anului. Domnul Petruș, arhitectul șef, probabil mai are în vizor clădiri la care se vor majora cu 500%
impozitul, nu?”
Dl Petruș: „500 sau mai puțin depinde de starea fizică și în special aspectul.”
Dl consilier Corodan: „ Da mulțumesc domnule președinte de ședință întradevăr, este o chestiune
foarte importantă și când a făcut domnul coleg propunere ca să aducem impozitele și taxele locale la nivel de
Satul Nou să știți că nu a spus greșit și chiar ar trebui să ne gândim la treabă aceasta pentru că ești o chestiune
foarte serioasă pentru că avem în momentul de față și alte clădiri în paragină, dar trebuie identificate și a le
prezenta în cadrul Consiliului local. Hotărârea de consiliu local care s-a dat în 2016, la care eu nu știam, dar pe
urmă am observat că s-a făcut un regulament de organizare și modul cum trebuie procedat ca să se poată impune
acea majorare de 500%, care, haideți să o recunoaștem și haideți să înțelegem ce înseamnă de fapt acea majorare
de 500%, că de fapt este de 5 ori majorat cuantumul impozitului. Când spunem 500%, spunem „ Vai de mine”,
dar este de fapt este de 5 ori impozitul. Ne întoarcem la cele unde discutam de 10 ori, dar nu contează acest
aspect despre aceste concesiune altădată. Bineînțeles că de cinci ani, probabil că sunt prea puține construcțiile la
care s-au intervenit, este Reminul și în momentul de față. Mă întorc la colegii noștrii din localitățile
aparținătoare și vreau să întreb, pentru că tot timpul îmi sare în ochi în Tăuți căminul cultural care se dărâmă.Laș rugat pe domnul Petruș și serviciul să facă o investigație și să impună de cinci ori impozitul pe această clădire.
Cine este responsabil pentru această clădire? Sunt posibilități de a face bani. Mă bucur că începem să luăm
atitudine. Sunt de acord de a interveni pentru construcție care este lăsată în paragină, și bineînțeles că hotărâre
sunt cuprinse și terenurile lăsate în paragină și sunt la vedere. Aici aș putea să dau multe exemple pe care le-am
identificat eu.”
Dl primar: „Vreau să completez că pe lângă faptul că, până la urmă este o discuție adiacentă față de
proiect lucrul pe care le discutăm acum, căminul cultural aparține primăriei Baia Sprie, impozitul este zero fiind
al unei instituții publice, însă l-aș ruga pe domnul Petruș să analizeze situația terenurilor degradate, cel puțin
cele dintre Baia Sprie și Tăuții de Sus, cele de la ieșire. Vă solicit acest lucru verbal. Sunt două trei terenuri lăsată
în paragină, care sunt de o valoare economică importantă. Consider că pot fi două situații, proprietarii sunt
plecați în afară ori s-a întâmplat ceva pentru că sunt terenuri mai jos de fostul poligon auto, la intrarea în Tăuți
pe dreapta, este o plantație sălbatică pruni, mai bine facem pădure. Nu știu a cui sunt acelea terenuri, dar
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indiferent cine figurează cu ele la Registrul Agricol și la impozite bagi impozitul majorată de cinci ori. Nu vorbim
de terenuri care sunt greu accesibile. Sunt terenuri la drumul național, iar la aceste terenuri vă rog frumos să
veniți cu un referat de majorare a impozitului. Acestea sunt câteva exemple. Nu le convine, nu vor să le
folosească, să le vândă, să îl predea la altcineva sau să îl îngrijească. Nu există să rămână în paragină și să ne
facem de râs pentru că sunt parte din imaginea orașului Baia Sprie.”
Intră în sală doamna consilier Roșca Silvia la ora 14:27!
Dl consilier Hrihor: „Aș dori eu să întreb ceva. În ce condiții o clădire dobândește statutul de
monument istoric?”
Dl Petruș: „ Prin includerea în lista națională a monumentelor istorice, dar eu noi nu am inclus
niciodată o clădire ca și monument istoric, deci nici nu s-a pus problemă ca noi să trecem în această listă vreo
clădire ca parte din monumente istorice. Nu cred că este în avantajul nostru să facem alte propuneri de
monumente istorice. Clădirea are valoare istorică fiind construită într-o anumită perioadă, istoric de folosință.”
Dl primar: „Nu vorbim de avantaje sau dezavantaje, vorbim de cum se face această procedură. La un
moment dat după revoluție s-a făcut o inventariere în toate centrele istorice ale Transilvaniei s-au identificat
clădiri cu o mare valoare istorică. Clădiri care au o vechime mai mult de 100 de ani-200 ani și au fost introduse
ca și monumente istorice în diferite categorii precum categoria A, B și s-au desemnat printr-o Hotărâre de
Guvern. Noi în Baia Sprie avem desemnate hotărâri din anii 92- 93, nu mai știu sau înainte? Și înainte de
Revoluție chiar. Aceste clădiri au fost catalogate ca și monumente istorice de zeci de ani de zile. Această clădire
este poate chiar cea mai veche clădire, ceea ce înseamnă centrul vechi al orașului Baia Sprie, presupunem că este
cea mai veche clădire. Nu se știe data exactă data construcției, dar eu spun că este de dinainte de 1700, fiind
integral construită din piatră. Nu este făcută din cărămidă, cărămida apărând ulterior în construcții ca și
material al clădirilor. Parohia Romano Catolică, care este un exemplu, fiind mai veche ca și Biserica Romanul
Catolică și deja este folosită cărămida ca și bază materială. deci dintre clădirile pe care le avem noi în centrul
istoric, vreo 10 monumente de jur împrejur, clădirea respectivă este cea mai veche ca și reper al construcției.
Acum că nu are elemente arhitectonice deosebite ca și o biserică este altceva. Însă are o semnificație deosebită
pentru oraș acolo funcționând prima școală tehnică de maiștri mineri recunoscută la nivelul Regatului maghiar
în tot ceea ce însemna Slovacia și pregăteau maiștri mineri care erau acum comparativ cu nivelul de inginer. Aici
se pregăteau, în Baia Sprie 1700 1800 și plecau la lucru în alte țări. Are o valoare istorică însemnată clădirea
chiar dacă este mai puțin cunoscută și chiar dacă nu este spectaculoasă ca și aspect și arhitectură. Clădirea este
deosebită ca și istorie. aceste catalog ori ca și monumente istorice nu s-au mai făcut în ultimii 20- 30 de ani. S
unt foarte vechi aceste catalogări și nu am mai avut însemnate nici o clădire ca și monument istoric în ultimii 30
de ani. Fișa monumentului istoric o găsiți pe site-ul Ministerului Culturii cu un cod special de identificare ca și
monumente istorice, încadrat într-o anumită categorie. Biserica Romanul Catolică din Tăuți este cea mai veche
construcție din Unitatea Administrativ Teritorială Baia Sprie și printre cele mai vechi cu tot cu Baia Mare, nu se
știe data construcției nici acolo cu exactitate, dar undeva în secolul 15-16, dar undeva în anii 1400 și ceva.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 177.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 200/09.12.2021 privind vânzarea
prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 140 mp, aparţinând domeniului privat al Oraşului Baia Sprie, situat
în Orașul Baia Sprie, str. Aleea Minerilor, CF 58323 nr. cadastral 58323, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezinta proiectul de hotarâre.
Dl consilier Corodan: „Vreau să vă spun că această chestiune privind scoaterea la licitație a acestor
parcele aparținătoare blocurilor de pe strada Aleea Minerilor este oarecum veche, nu este primul care vine și
solicită acest lucru și bineînțeles că sunt pentru le oferi posibilitatea de a cumpara aceste terenuri. Știm foarte
bine că zona este restricționată la parcări și poate că domnia sa dorește să își ofere un loc de parcare
autoturismului pentru a nu-l mai ține pe stradă.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 178.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 199/09.12.2021 privind identificarea
şi atestarea terenului în suprafaţă de 4860 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat
în oraşul Baia Sprie, teren aferent drumului - str. Plevnei, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și
cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 179.
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Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 198/09.12.2021 privind identificarea
şi atestarea terenului în suprafaţă de 12155 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat
în oraşul Baia Sprie, teren aferent parte drumului - str. Ignișului, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 180.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 197/09.12.2021 privind identificarea
şi parcelarea terenului în suprafaţă de 22119 mp, situat în Baia Sprie, str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6, CF
nr. 58439 Baia Sprie, precum şi atestarea la domeniul privat al Oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de
6095 mp, teren situat în Orașul Baia Sprie, str. Microraion Vest, nr. topo 2331/6/1, CF nr. 58439 Baia Sprie, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 16 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 181.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 202/10.12.2021 privind aprobarea
proiectului „Copii educați, copii fericiți” cuprins în Acordul de parteneriat încheiat între ASOCIATIA START
PENTRU PERFORMANTA-lider parteneriat, SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI TAUTII DE SUS- partener
1 și SCOALA GIMNAZIALA ION POPESCU DE COAS- partener 2, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dl Breban: „Bună ziua. S-a lansat un altfel de apel de proiect, chiar dacă îmi permiteți, am să vă prezint
și proiectul care se va regăsi pe ordinea suplimentară de la numărul 3, este vorba tot de același lucru, ca și
activități extrașcolare. Este vorba despre activități nonformale și extracuriculare plecare vorbe na fișă copiii din
cadrul unității noastră. Primul partener al proiectului „Copii educați, copii fericiți” este un ONG foarte bun din
Maramureș și primul partener este școala din Tăuții de Sus. Ce își propune acest parteneriat este petrecerea
timpului liber ca și activități între copii, formarea profesorilor și a dascălilor în vederea activităților extrașcolare
și legături stabilă între copii, profesori și părinți. Se mai aprobă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă alocată
partenerul lui școala din Tăuți, în valoare de 4000 RON, care vor fi distribuiți cele 18 luni de proiect. Acesta este
primul proiect voi reveni cu lămuriri la cel de-al doilea când îl veți discuta. Mulțumesc.”
Domnul Gherman laudă inițiativa acestor proiecte.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat cu 16 voturi „pentru”. În urma
votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 182.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 205/14.12.2021 privind darea în folosinţă gratuită către Episcopia Ortodoxă Română a
Maramureșului și Sătmarului a imobilului compus din teren și construcție în suprafaţă de 2246 mp, înscris în CF
58309 Baia Sprie, nr. cadastral 58309, situată în Satu Nou de Sus, str. Pietroasa, nr. 86, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dl Szakacs: „Se regăsește la dosarul cererea Episcopiei ortodoxe prin care doresc să amenajeze și să
funcționeze în acea clădire o grădiniță. Acea clădire este situată lângă școala din Satu Nou de Sus și este
construită în roșu. Acum o ședință sau două a fost discutată și aprobată întăbularea acelei clădiri și acelui
teren când a mai fost discutată și prezentată această situație. Ei și-au luat angajamentul că vor continuă
construcția și vor amenaja o grădiniță acolo. Noi am propus anumite condiții speciale în cazul în care nu
construiesc sau nu reușesc să construiască în timp, ca terenul și construcția să revină înapoi în domeniul
primăriei orașului Baia Sprie. Totodată dacă nu reușesc să pună în funcțiune acea grădiniță conform
înțelegerii, să nu ne perceapă contravaloarea investiției. Sunt mai multe articole pe care le regăsiți în
proiectul de hotărâre. în principiu sperăm că vor desfășura activitatea așa cum ne-au propus acolo, de aceea
am considerat că este necesar să venim în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre.”
Dl consilier Gherman: „ Este un lucru laudabil când cineva vine și investește și este o clădire care
se va degrada de la un an la altul dacă nu se va face ceva cu ea. Acea clădire se va pune în valoare și,
totodată, se va face și un lucru bun acolo, cu atât mai mult cât și Episcopia dă și nu numai cere și, propun,
pentru ca astfel de proiecte nu se reușesc să se facă în câțiva ani, cu acordul inițiatorului bineînțeles, să fac
un amendament de a da în folosință gratuită acel imobil pentru o perioadă de 15 ani, să se și poată bucura
de astfel de proiecte dacă le implementează.”
Dl primar: „ Vă referiți articolul 5. Și mie mi se pare puțin pentru că dacă investesc durează
investiția vreo doi trei ani poate, undeva la 4 ani să o aduci și să pot să te bucuri de ea cu toate avizele și să
fie o grădiniță funcțională acolo. Termenul total de folosință de 10 ani inclusiv trei ani, să zic așa, de
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implementare este mic. Sunt de acord cu amendamentul propus de dumneavoastră, să fie durata de
folosință mai mare nu doar 10 ani, atunci se va folosi undeva 5-6 ani după ce se va investi.”
Dl viceprimar: „ Din câte am înțeles la comisie una este termenul de construcție de 5 ani și la
terminarea și recepție se dau cei 10 ani.”
Dl primar: „ Din proiect în nu rezultă așa.”
Dl Szakacs: „Își iau angajamentul că termină în cinci ani și de acolo de curg cei 10 ani, de la
terminarea lucrărilor.”
Dl primar: „ Din formularea proiectului de hotărâre, nu rezultă așa. vă rog să rectificați atunci. 10
anide la data terminării lucrărilor. Atunci este foarte ok.”
Dna secretar: „ Din punctul meu de vedere, darea în folosință are loc astăzi și trebuie să fie precizat
pe 15, pe 20 de ani. Nu are importanță că în cinci ani trebuie să termină proiectul poate îl termină mai
repede.”
Dl primar: „ Atunci ar fi 15 ani nu 10 ani. Ca să pui în funcțiune acea clădire, investițiile sunt destul
de semnificative, adică așa dintre estimare simplă trebuie peste 100000 de euro, ca valoare mă refer, cu
dotări cu tot. Investiția nu este mică și atunci nu pot să îi dai o durată de folosință mică, pentru că atunci
nimeni nu va mai investi. Astfel, eu sunt de acord cu amendamentul ca la punctul 5, În loc de 10 ani
folosința de la această dată să fie 15 ani, chiar și mai mult.”
Dl consilier Corodan: „Da, mulțumesc domnule președinte de ședință. Eu mă bucur că și Biserica
se implică în astfel de acțiuni pentru că se reorientează la vremurile moderne și trebuie să se gândească și la
domenii de activitate altele decât implementează în mod obișnuit. Bineînțeles că trebuie să dăm
credibilitate și ceea ce a remarcat domnul primar este foarte bine, adică timpul de folosință să fie clar
stabilit și după cum spunea și doamna secretar, probabil va trebui să propunem clar un amendament, chiar
20 de ani ca termen de folosință. Aș dori ca amendamentul să fie supus votului și pe urmă să aprobăm
proiectul de hotărâre.”
Dna secretar: „ Amendamentele se supun la vot în ordinea și cu acordul inițiatorului.”
Domnul Bechir intervine din sală.
Dl consilier Corodan: „ Doamna secretar, domnule președinte, dacă îmi dați voie, văd că se
intervine din sală, Probabil că domnia sa nu a citit regulamentul și noile reglementări. Nu există așa ceva,
adică cu acordul inițiatorului, acestea fiind primele idei dezbătute, deci în regulament și în completările
ulterioare s-a specificați foarte clar că se pot face în plan amendamente de către orice consilier și nu mai
trebuie neapărat acordul inițiatorului, ele pot fi votate și trecute în proiectul de hotărâre. Mulțumesc.”
Dl primar: „ Așa este domana secretar?”
Dna secretar: „Nu. Eu așa rețin că numai cu acordul inițiatorului se poate, dar se uită Ramona
acum.”
Dl consilier Corodan: „S-a venit cu modificarea în plen.”
Dna secretar: „Nu, ne uităm pe site acum.”
Dl primar: „ Sunt de accord cu propunerile făcute oricum. Nu e nici o problemă.”
Dl consilier Gherman: „În aceste condiții, eu îmi retrag amendamentul.”
Dna secretar: „ Nu este o problemă așa mare care merită atât dezbătută, dar dacă hotărâți 20 de
ani, se supună la vot 20 de ani, dacă hotărâți 15 ani se pune la vot 15 ani. Nu are sens să litigăm pe tema
aceasta.”
Se supune la vot amendament de 20 de ani cu acordul inițiatorului, care este votat cu 16 voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de a da în folosinţă gratuită imobilul
pentru o perioadă de 20 de ani, care este votat cu 16 voturi „pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată
HOTĂRÂREA CU NR. 183.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 206/14.12.2021 privind aprobarea taxei pentru serviciul de coșerit prestat și încasat de
Direcția de Lucrări Publice, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea
comisiilor de specialitate.
Dna Gândac: „Având în vedere că în ultimii 6 ani nu au fost majorate prețurile de coșerit, am venit
în fața dumneavoastră cu o propunere acestor prețuri datorită coeficientului de inflație.”
Dl consilier Corodan: „Nu neapărat doresc sa intervin asupra acestui proiect, domnule
președinte, ci mai mult asupra chestiunii sau problemei în sine, a activității de coșerit. vreau să spun în
contextul actual , vedeți dumneavoastră la știri a fost acel eveniment nefericit în care a ars un bloc întreg din
cauza unui incendiu. Deci toate aceste lucruri sunt făcute să fie preventiv, adică coșeritul. Aș dori să se
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găsească niște metode prin care să se conștientizeze populația, care folosesc lemne de foc, totuși curățarea
coșurilor de fum este, ca să zic așa, oportună. Sunt situații când lumea nu își curăță, nu din cauza neapărat a
costurilor, care sunt relativ mici pentru curățarea coșurilor, nu asta ar fi o problemă prețurile, dar multă
lume neglijează și atunci nu știu cum am găsit noi o metodă prin care Direcția pe care o avem sau alte
compartimentesă găseacă metode prin care să conștientizeze populația că totuși coșurile de foc trebuie
curățate. Acest lucru este necesar să se evităm evenimentele nefericite. Aș dori ca Direcția de serviciu public
să aibă în atenție, pe viitor, o modalitate de urmărire sau controlare, cum se poate face pentru că dacă la om
nu îi spunem că este o obligativitate, atunci nu îl face. Mulțumesc.”
Dl primar: „ În mod normal aceasta este o obligație a celor care se încălzesc cu lemne, să își curețe
coșuri de fum cu o firmă autorizată, respectiv cu un serviciu autorizat. Aici aș ruga ca și serviciul nostru
Voluntar să se implice în acest lucru și să facem o conștientizare la nivelul populației. Mulți nici nu știu. Au
o asigurare de locuință obligatorie sau nu, dar dacă arde casa și tu nu ai chitanța că ți-ai plătit taxa de
coșerit, asiguratorul nu te despăgubește. Bineînțeles, că Doamne ferește de așa ceva, te lovești de această
problemă numai dacă dai de necaz. Normal toți cei care se încălzesc cu lemn și au coșuri de fum, sunt
obligați, conform legii, să își curăță coșul de fum o dată pe an ori la noi sunt în câteva încasări la nivel de
Unitatea Administrativ Teritorială pe an, adică 80% din cei care au coșuri de fum nu și le curăță. Ar trebuie
o conștientizare poate și din partea Serviciului nostru de Voluntariat ca lumea să știe lucrul acesta.”
Dl Prodan: „ Avem o echipă de pregătire care este formată din 11 persoane care fac această
activitate. Au interprins anul acesta 280 de constatări pe coșurile de fum, cu semnătura oamenilor că au
luat la cunoștință. Activitatea este de prevenire. Săptămâna viitoare se vor face atenționări și la agenții
economici și pe verificări de stingătoare. Cu ocazia aceasta doresc să semnalez că ar mai trebui încă două
persoane care să se ocupă cu activitatea de coșerit pentru că persoana pe care o avem nu face față.”
Dl consilier Corodan: „Vreau să spun că aș dori să fac un comentariu pentru că mă tem că
încasările la activitatea de coșerit, adică încasările care sunt, activitatea este zero. Adică totuși să faci
activitate fără să se încaseze? Este vorba de voluntariat? Eu am vrut să trag un semnal de alarmă.”
Dl primar: „ Mă tem că aici nu s-a înțeles. Implicarea Serviciului Voluntariat este de a informa pe
cei care au încălzire pe lemne să își curețe coșurile. Curățarea coșurilor până acum s-a făcut. Serviciului
Voluntariat a lăsat niște înștiințări. Asta nu înseamnă că ei și fac serviciul.”
Dl consilier Corodan: „ Mergem pe principiul „că noi te înștiințăm, dacă nu vrei te obligăm”.”
Dl consilier Hrihor: „ În urmă cu câteva ședințe s-a discutat despre persoanele care intervin în
teren la prevenirea incendiilor cu dotarea anumitor puncte din localitățile aparținătoare, cu echipament, dar
nu s-a întâmplat nimic.”
Dl Prodan: „ Se va prevedea în buget ca fiecare localitate aparținătoare să fie dotată cu astfel de
echipamente. Inclusiv dorim să formăm o câte o echipă de cinci persoane în fiecare localitate aparținătoare
ca să poată să intervină de câte ori este vorba de un incendiu. O să le oferim echipamente de protecție, dar
momentan se vor propune pentru aprobarea din bugetul anului viitor.”
Dl președinte de ședință: „Am o întrebare, doamna secretar general, echipa de prevenție care
merge pe teren și constată sau avertizează, nu ar avea posibilitatea legală ca să și solicite coșeritul în sine,
locatarii să prezinte adeverința sau chitanța prin care au achitat această taxă?”
Dl primar: „ Există o prevedere legală pentru coșerit? E opțională?”
Dna Gândac: „Deci avem un ordin 71 din 2020 prin care se prevede ca lumea să aibă acea
adeverință, dar nu s-a specificat nicio măsură de implementare a acestei obligații.”
Dl primar: „ Aici vă întrerup. La gaz există obligativitatea reviziei.”
Dna Gândac: „ Nu revizie, ci adeverință că ți s-a curățat și coșul. Nu avem soluția legală de a
impune. Dorim să se cuprindă această taxă la impozite și atunci să meargă obligatoriu angajatul nostru din
casă în casă să curețe coșurile. Altfel nu e obligatoriu.”
Se produc discuții în sală.
Doamna consilier Rațiu nu este în sală!
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat cu 15 voturi „pentru”. În urma
votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 184.
Dna secretar: „Domnule președinte doresc să îi răspund la domnul Corodan. Conform articolului 19
din Regulamentul de ordine și funcționare a Consiliului Local Baia Sprie, amendamentele se pot formula de
către oricare consilier local, dar doar cu acordul inițiatorului. Înainte putea să formuleze doar inițiatorul.
Așa este trecut în regulament.”
Dl consilier Corodan: „Da, mulțumesc.”
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Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 207/15.12.2021 privind aprobarea proiectului „Elevi educați și competenți” cuprins în Acordul
de parteneriat încheiat între Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC-lider
parteneriat, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare - partener 1, Școala cu clasele I-VIII Finteușu Mic –
partener 2 și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie- partener 3, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Breban prezintă proiectul fiind la fel ca cel precedent ca la Școala gimnazială „Ioan Slavici” Tăuții
de Sus.
Doamna consilier Rațiu revine în sală!
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat cu 16 voturi „pentru”. În urma
votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 185.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 208/15.12.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local cu nr.
167/25.11.2021 privind aprobarea delegării către Direcția de Lucrări Publice - serviciu cu personalitate juridică,
organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Baia Sprie, cu CIF 44296286 a gestiunii de iluminat public
– activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public, verificare/reparare, montarea/demontarea
sistemului de iluminat festiv la evenimente de sărbători în Orașul Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Doamna Gândac prezintă acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat cu 16 voturi „pentru”. În urma
votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 186.
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 209/15.12.2021 privind instituirea taxei de salubrizare pe anul 2022 și aprobarea
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Baia Sprie, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Dna Csonka: „S-a propus taxa de salubrizare la 10 RON per persoană pe lună, cu dată scadentă
trimestrial.”
Comisia Buget Finanțe propune un amendament prin care propune ca taxa specială de salubrizare pentru
anul 2022 să fie pe gospodărie, respectiv 29 lei/lună pentru colectarea selectivă, 19 lei/lună pentru colectarea
selectivă unde locuiește o persoană sau nu locuiește nimeni și 58 lei/lună pentru colectarea mixtă, 38 lei/lună
pentru colectarea mixtă unde locuiește o persoană sau nu locuiește nimeni.
Dl primar: „ Aș dori să prezinț faptul că în ultimele două - trei luni am analizat foarte atent evoluția
acestei taxe și am făcut comparație cu foarte multe județe și împreună cu domnul viceprimar și cu cei
competenți și cu colegii am făcut mai multe ședințe de executiv ca să știți că nu am scornit din burtă acestei
taxe. Așa, ca și comparație Oradea, unde sistemul de management a deșeurilor este deja implementat, deci
nu este în curs, a stabilit undeva taxa de salubrizare la 17 RON per persoană. Baia Mare propune undeva la
14 RON per persoană, dar acolo, probabil că ați urmărit presa, sunt alte probleme adiacente. Sighetul este
undeva la 14 RON pe persoană. Încasarea acestei taxe înainte să o preluăm noi, lucru de care eu nu sunt
mulțumit că s-a preluat de către autorități și putea rămâne încasarea la nivelul prestatorului de serviciu, îmi
este în cazul taxei de apă și canalizare, tot așa este un ADI, un serviciu delegat către Vital, încasarea o face
Vitalu prin facturi lunare direct de la populație și așa se putea face și în cazul salubrizării. aAcest serviciu
prestat în fiecare lună, în acest caz Drusalul ar trebui să perceapă taxa directă de la populație și nu se ne
bage intermediari, pe noi, pe consiliul local. Ne pune cumva în cârcă această taxă și nu este taxa noastră
pentru că noi o încasăm și o dăm mai departe. Acum 2 ani taxa în casă atât de Drusal era undeva am mai
multe de 11 RON per persoană. Noi în acest moment aveam undeva taxa la 7 RON pe persoană cu care nu
acoperim cheltuielile pe care le plătim și le-am plătit spre Drusal. Anunț și sper ca la sfârșitul anului să mai
avem o ședință de rectificare bugetară, să închidem din nou anul pe 0 datorii ale primăriei Baia Sprie către
toți cei cu care colaborăm. Asta este, să zic așa, vestea bună. Dar nici nu puteam să subvenționat la maxim
un serviciu unde noi, de fapt, suntem niște intermediari. Încasăm o taxă și după aia o plătim altora care
prestează serviciul direct populației. O să facem o solicitare către ADI Maramureș ca taxa, precum și la apă
și la canalizare, să o încaseze direct operatorul direct de la populație printru ghișeu unic și dacă stabilim noi
e taxa sau se stabilește la nivel de Asociație de dezvoltare intracomunitară, să fie dată încasare a taxei în
sarcină operatorului, să poată să trimită facturi lunare, nu anuale cum trimitem noi ești în țările pentru
plata taxelor și impozitelor. nu este logic să se plătească un serviciu care încă nu s-a prestat. Aici dau totală
dreptate. de aceea am propus ca taxa să se înștiințeze lunar, iar dacă gunoiul la ridicat pe luna ianuarie cer
ca această taxă să se plătească în luna februarie, nu pot să cer să se plătească o astfel de taxă pentru anul
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întreg de 2022 și eu încă nici nu am ridicat acel gunoi sau nu am prestat acest serviciu. Nici nu a început
anul și tu deja trebuie să plătești 300 RON, este o aberație. acest lucru nu depinde de noi, repet, dar nivelul
taxei calculat la ce se produce gunoi în acest moment în Baia Sprie, depășește 10 RON per persoană. Că
stabilim taxa la nivel de persoană sau stabilim taxa la nivel de gospodărie, care în general este de trei
persoane, 29 RON, cuantumul este cam același. Acest lucru las la latitudinea dumneavoastră și am văzut că
s-au propus aceste lucruri deja, acela amendament al Comisiei, ca să fie la nivel de gospodărie și nu per
persoană. La nivel de persoană întradevăr este mai greu de implementat pentru noi ca și executiv, pentru că
înseamnă declarații de la fiecare gospodărie, dar dacă nu depune declarația îi impui minim pentru trei
persoane adică undeva la 30 RON. Din punct de vedere financiar înseamnă per total pe an cam aceleași
sume pe care le dăm în debit, cele două taxe propuse, 29 RON pe gospodărie respectiv 10 RON per
persoană. Azi am lucrat pe solicitare și o vom trimite către ADI Maramureș ca această taxă să treacă din nou
la operator și el stă își urmărească încasarea ei, nu Unitățile Administrativ Teritoriale. Acuma noi suntem
un oraș mic și mă așteptam ca această inițiativă să vină din partea Consiliului Județean sau din partea altor
primării mai mari, municipiile, în speță, se pare că nu au avut această inițiativă și o să o avem noi, inițiativa
respectivă, dar nu schimbă situația. taxa tot va trebui plătită, dar nu se va răsfrânge asupra Consiliului
Local. Cumva ne-au încălțat pe noi, consiliul local, cu stabilirea acestei taxe când trebuia ca acest serviciu să
fie încasate direct de la populație așa cum este și curentul, gazul, apa, canalizarea și alte utilități de care
beneficiază populația, direct de către operator. Repet, acum doi sau trei ani Drusalul factura per persoană
undeva la peste 11 RON. Noi suntem pe sub nivelul acelei taxe, doar că este percepută total diferit de
populație din cauză că o încasează primăria sau dacă ar încasa-o Drusalul. Iar toate problemele care apar,
din păcate se sparg în capul nostru, al meu, a executivului și a Consiliului Local. Noi suntem obligați în acest
moment de către regulamentul ADI să stabilim această taxă. Este o situație cumva ingrată în care ne aflăm,
dar pe care trebuie să ne-o asumăm.”
Dl consilier Bozga: „Domnule primar aveți dreptate, taxa probabil că ar trebui să încaseze ei
direct, dar nu discutăm despre o situație similară cu cea de la Vital unde au contor și se poate urmări cât
consumi și așa mai departe. Nu mi se pare corect ca un cetățean să plătească pentru 10 pentru că dacă ai
avea posibilitatea să faci contract și să îi ridici gunoiul și să identifici care își pune gunoiul la bloc este mai
complicat. Mi s-ar părea normal ca toți să plătească pentru că până la urmă gunoiul este o problemă
sensibilă. Sau ce s-ar întâmplat da trei își fac contract și 10 nu. Până la urmă tot noi ne-am umple de
gunoaie adică trebuie să să ne asumăm această chestie și nu mi se pare chiar așa o problemă ca să încasăm
noi, dar mi se pare mai mare problemă să schimbe Drusalul tariful în timpul anului. Aici nu mi se pare mie
normal să plătim ceva pentru Consiliul Județean. Era problema lor să își asume înfolieri a și transportul și
așa mai departe prin acel proiect la acea groapă. Taxa nici nu mi se pare prea mare la cum s-a pus
programul de gunoi în ziua de azi. Sunt perfect de acord și am citit amendamentul că este mult mai normal
să încasăm taxa per gospodărie, pentru că până la urmă toată lumea produce gunoi. Doar că unul
recunoaște și altul nu, altul duce și le lasă la tomberon și altul scoate frumoas în fața porții. Chiar dacă
Drusalul ar avea posibilitatea să încaseze, ar trebui să oblige omul să își facă contract și acesta nu dorește
până la urmă ce facem cu gunoiul?! Oricum vor încerca să ne păcălească și pe noi cei care o plătesc. Dacă
este să ne asumăm noi răspunderea pentru această taxa, o să o facem, dar toți cetățenii trebuie să plătească
taxa de salubrizare pentru că toți produc gunoi.”
Dl primar: „ Vor pune la ghena colectivă. Dacă calculezi comparativ cu alte taxe, precum apă și
canalizarea, taxa nu este mare, dar dacă o prezinți la om și îi spui că va fi ca și taxa anuală și îl pui să
plătească în ianuarie 300 și ceva de lei, i se pare enormă taxa, dar dacă îi pui pe lună, de exemplu 10 RON
per persoană pe lună, atunci nu este mare taxă. Este vorba de cum prezinți taxa respectivă. Noi nu puteam
emite facturi așa cum emite Vitalul lunar sau Electrica. Dacă noi o prezentăm ca și taxă anuală, pare foarte
mult. La gunoi chiar aici ce să lucrezi, adică mergi colectezi gunoiul, selectezi, îi pui separat, la apă și
canalizare ce este de lucru, vine apa prin cădere... ”
Dl consilier Corodan: „Da, mulțumesc domnule președinte. Când ne gândim la gunoi, eu zic din
punctul meu de vedere, nu trebuie schimbată filozofia încasării serviciului către populație. Acea taxă pe care
noi comisia am promovat-o per gospodărie și nu per persoană, este o întreagă filozofie. Ea când se instituit,
s-a instituit tocmai datorită faptului că în orașul Baia Sprie din 17000 de locuitori, aveau contract vreo
6000-7000. Exact acuma și atunci când s-a instituit prima oară taxa, diferența dintre cât se încasează de la
populație și cât trebuia plătit pentru cântărirea gunoiului, o suportă Consiliului Local, respectiv primăria. Și
atunci s-a introdus acea taxă, cine nu are contract să plătească o taxă de salubrizare. Bineînțeles că ea sa
înrădăcinat și anul trecut, datorită faptului că nu a fost bine previzionată că nu se știa care va fi influența
11

necompactării gunoiului și implementării managementului integrat al depozităriilor, a intervenit treaba
aceasta cu înfolierea și alte taxe care probabil nici nu se știu care sunt exact. Și noi, bineînțeles că față de cât
probabil am colectat am plătit dublu. Filozofia de a rămâne pe proprietate și nu pe persoană mergem mai
departe din punctul meu de vedere pentru că, în contextul în care am încasat cei 10 RON per persoană pe
lună, eu consider că ar fi oportun, dacă am merge pe varianta respectivă, ca în familiile Unde sunt elevi și
studenți, acele persoane să nu plătească gunoiul. Pentru că peste tot în lume, de regulă, sunt scutiți de la
taxe, copiii și studenții, în multe alte domenii. Bineînțeles că și aici dacă am facem un exercițiu de imagine și
am scoate elevii și studenții din cuantumul populației, am constatat că de fapt acei 10 RON per persoană ar
ieși în pierdere și nu în câștig față de taxă pe proprietate. Dacă am merge pe varianta că mergem pe
persoană, în primă fază ar trebui să stabilim să fie câte trei persoane în fiecare casă. Bineînțeles acolo unde
sunt doi într- o casă sau o persoană vor veni și vor solicita să se reducă cuantumul plății. Acolo unde sunt
mai mulți fiți sigur că nimeni nu o să vină să dea declarații să spună că noi suntem cinci și nu trei. Am zis că
oare cum nu e chiar corect, democratic, dar e oricum, să zic așa, solidar să mergem pe proprietate pentru că
într-un fel ajutăm familiile mai nevoiașe și per ansamblu eu consider că cuantumul care s-a colectat din
această taxă, oarecum ne-ar apropiat și nu ar trebui ca noi Consiliul Local să subvenționam în continuare
activitatea de gunoi, de producere a gunoiului către populație. Bineînțeles că preocuparile noastre ca și
Consiliul și ca și executiv nu trebuie să fie doar în sensul de a supune sau de a majora sau de a colecta de la
populație bani pentru a plăti contravaloarea gunoiului, ci trebuie să ne preocupe, zic eu, mult mai mult un
pic în ceea ce privește reducerea cantității de gunoi. Aici aș da câteva mici exemple. Gândiți-va la faptul că în
ziua de azi, toată lumea din orașul Baia Sprie aruncă sticlele în gunoiul menajer. Când știm că sticla este
dintre un material, încă de pe vremea comunismului, reciclabil. Pe urmă putem găsi variante de colectare.”
Dl președinte de ședință: „Domnule consilier ați pomenit problema sticlelor. Să ne prezinte și apoi
trecem mai departe. Să lămurim problema sticlelor.”
Dl viceprimar: „În urmă cu câteva zile am avut o discuție cu cei de la ADI deșeuri și aceeași discuție
am portat-o și noi. Din redevență se va primi pentru zona de casă tot ce înseamnă Baia Sprie, Tăuți,
Chiuzbaia, Satu Nou de Sus, pubele verzi. Mai aveam câteva străzi și în curând terminăm cu pubelele
albastre. avem lăzi pentru compost undeva la 350 de bucăți, și mai primesc și acele pubele verzi pentru
sticlă. Încearcăm în mare parte să acoperim cât mai multe case ca lumea să poată să selecteze corect.”
Dl primar: „ Obiectivul nostru este să reducem cantitatea de gunoi menajer, adică pubela neagră
pentru că la cele selective primim și banii înapoi, sunt mai ușoare, acolo să zicem că ne închidem pe zero cu
ce selectăm și ce primim înapoi. Dar pubelele negre, gunoiul menajer, unde este foarte mare proporție din
greutate, dar se regăsesc deșeuri menajere care se pot composta, precum cojile de cartofi, tot ce înseamnă
biodegradabil, ar trebui puse în pubelă de compost, mai ales cine are curte, alea nici nu miros și se
transformă întru-un gunoi pe care îl folosești sau nu pe grădină, atunci am reduce foarte mult cantitatea de
gunoi menajer pe care noi îl plătim la tonă foarte scump. Nu plătim scump când duceam plasticele din oraș,
este mai nimic și recuperăm o taxă pe ele. Când ducem o menajeră, acolo aveam o mare problemă cu sticla
și cu deșeul compostabil. Ceea ce este biodegradabil de fapt, se pune într-o pungă separat, plasticul este
separat, mai rămâne o punguță cu un gunoi nesemnificativ. Dacă aveți cunoștințe și cine dorește ladă de
compost, adică o ladă de plastic unde pui acel gunoi, s-ar reduce mult gunoiul menajare. Este doar o
conștientizare și o educație a populației, pe care dacă noi ca și executiv și dumneavoastră ca și consilieri nu
o facem, nu asta reușim să convingem populația să își pună acel gunoi menajer separat și să nu îl pună în
menajer.”
Dl președinte de ședință: „Și eu fac acest lucru de câțiva ani, depozitez într-o ladă în spatele curții
și nici nu miroase, iar la gunoiul menajer undeva la trei săptămâni scot câte o punguță.”
Dl viceprimar: „Domnul primar spunea la început că o să facem o adresă însă eu am mers un pic și
mai departe, și avea dreptate colegul când a spus că regulile sau schimbat în timpul jocului. În februarie
Consiliul Județean a adoptat o hotărâre prin care au mărit taxa și a crescut cu 200 RON, practic au introdus
taxa de înfoliere și de transport. Aici a urcat factura și de aici și acele prețuri, de aceea și acum spus și
dânsul, noi am început cu taxa selectivă, dar noi nu am mai putut interveni la cetății să îi puneam să
plătească mai mult în timpul anului. Practică în timpul jocului ne-au băgat-o pe gât acea taxă de înfoliere și
de transport de 200 RON. Ar trebui Consiliul Județean să își asume aceste taxe, să subvenționeze, nu să ni
pună nouă în cârcă și noi la rândul nostru cetățeanului.”
Dl președinte de ședință: „În legătură cu sticlele, domnule viceprimar, am înțeles că s-au ridicat de
pe teritoriul orașului Baia Sprie iglurile verzi, parte din ele?”
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Dl viceprimar: „Nu este adevărat. Au rămas și se ridică la cerere. În anumite zone s-au eliminat
acestea deoarece se puneau și altfel de gunoaie, dar nu din oraș. Nu eliminăm nimic până nu avem ceva în
schimb.”
Dl Țicală: „Nu avem igluri verzi. Este criză de ele. Am cerut mai multe pe raza orașului să fie
distribuite, dar nu sunt. Deci de aceea a apărut problema că nu sunt igluri, nu că noi le -am ridicat, ci că nu
avem destule să acoperim tot orașul.”
Dl primar: „ În contextul în care vor da pubele verzi și noile vom distribui atunci nu vor mai fi
problem.”
Dl Bechir: „ Sigur că în ideologia socialistă și în viziunea unor consilieri este balamuc pentru că nu
toată lumea trebuie să fie egal, dar în democrație și în economia de piață actuală nu cred că este normal ca
toată lumea să plătească la fel pentru un serviciu sau pentru ceva ce nu se consumă la fel. Ideea ADI deșeuri
exact Asta a fost ca lumea să plătească după cât consumă, cum spunea și domnul primar. Nu putem să
plătim toți egal Pentru că atunci ne întoarcem în socialism unde toți avem dreptul regale și plătim la fel.
Ideea acestui proiect este de a plăti cât aruncăm. Atunci primul pas care este stimați consilieri? Și vă rog să
vă asumați public în fața cetățenilor care vin foarte nemulțumiți și spun de-a lungul anilor că nu li se pare
normal să plătească pe locuință. Pentru că sigur că atunci când ADI sau operatorul va implementa proiectul
valoarea la kilogram sau la nu știu ce, va fi o diferențiere clară, și va fi aceea de a taxei per persoană. Nu este
normal că acolo unde sunt trei sau patru sau cinci persoane să plătească ca și cel care are o singură sau două
persoane. Vi se pare echitabil sau normal? Sau v-am spus ne întoarcem în marxism și în socialism în care
toată lumea este egală. Eu cred că acesta ar fi primul pas spre normalitate și de a încuraja cetățeanul.”
Dl consilier Gherman: „ Sigur că acest aspect este o problemă foarte spinoasă și trebuie să avem o
părere și o variantă și trebuie rezolvată problema cât mai aproape spre adevăr. Un lucru este sigur , orice
decizie vom lua, vor exista nemulțumiri. Eu zic așa, că dacă tot s-a propus să se încaseze pe persoană,
haideți să încercăm să vedem dacă este plauzibil de acum sau măcar în discuții ca să fie o variantă pentru
gospodărie sau unde sunt cinci sau șase persoane să punem o taxă undeva pe jumate, 50 RON pentru
fiecare persoană, și cu asta verificăm și dacă sunt de omenie oamenii. Sigur nu vor veni oamenii să declare,
dar probabil sunt și oameni cu caracter și care își vor asuma acest lucru.”
Dl primar: „Dacă îmi permiteți, analizând cele două variante și dacă doriți să ne ajutați cu
simplificarea situației, eu sunt de acord cu amendamentul comisiei și taxa să rămână pe gospodărie pentru
că ar simplifica foarte mult problema. Altfel, cum zicea și doamna secretar, o familie cu patru sau cinci copii
să îi sfătuim noi să nu depună declarative, ca să plătească pentru trei persoane mi se pare contra naturii și
illegal. Atunci mai bine să ajutăm familiile mai numeroase pentru că avem destule pe raza orașului Baia
Sprie și să rămânem atunci la taxa pe gospodărie și să fie așa cum zicea domnul consilier Bozga Cătălin ,o
asumare comunitară a acestei taxe pentru că oricum acel gunoi îl vom regăsi în tone sau în kilograme. Nu le
regăsim la familia respectivă în curte că au declarat altceva, o să le regăsim probabil la pubela din
Microraion Vest, la blocuri sau undeva tot vor lăsa gunoiul respectiv sau în râul Săsar.”
Dna secretar: „ Consiliul Local trebuie să ducă o politică socială și responsabilă față de comunitate,
să știți. Aceste cazuri sociale cu mulți copii produce atât gunoi cât va produce o familie cu trei membri care
își permit să își cumpere orice și oricât și totul ambalat.”
Dna consilier Pop Șinca: „ Aș începe cu o întrebare. În anii anteriori Drusalul se lăuda că va
începe o selectare și colectare prin cântărire la fiecare gospodarire. Am rămas doar în stadiul de
promisiune?”
Dl viceprimar: „Dacă îmi dați voie, a venit două variante, una să își doteze mașinile și una cu
cântărirea gunoaielor la ei în post. Noi am mers pe varianta să se cântărească gunoaiele. Am mers pe a doua
variantă unde veneau cântăreau pe fiecare și apoi plătim. Am semnat pentru a doua variantă, la ridicare
fiecare cât are, să se cântărească.”
Dl primar: „ Să traduc ce a zis domnul viceprimar, această premisă este încă în lucru. Acesta este
principiul general să plătești cât produci. Implementarea și costurile de implementare sunt mari. Încă sunt
în discuții la nivel de ADI și la nivel de Drusal, firma care a câștigat licitația pe zona noastră că putea fi
oricine, să implementeze acest sistem. Oricum acest sistem presupune acea împărțire de pubele pe fiecare
domeniu să se poată cântări, câtă sticlă, cât plastic, cât restul menajer ai produs în gospodărie. Suntem pe
acest traseu, dar ei încă tehnic nu au implementat sistemul și nici nu a avut obligația contractuală să îl
implementeze de la început. Scrie în contractul de delegare a gestiunii că normal așa ar fi, UAT-ul plătește la
tonă, la kilogram. Când duc deșeul îl cântăresc, când pleacă din Baia Sprie și ajung la groapa de gunoi se
cântărește. Dar eu ce iau de la populație nu se cântărește. suntem sigur că se verifică mașinile și ne vin fișă
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la fiecare transport. la fiecare ridicare avem o fișă. Putem să desemnăm om care să asiste la cântărirea
respectivă. Când pleacă mașina de gunoi din Baia Sprie, ea se cântărește. Noi plătim la tonă, dar ridicarea de
la populațien nu este la kilogram din cauza faptului că nu au punct technic să facă acest lucru. Ei trebuie să
facă acest lucru și sunt câteva județe în țară care fac acest lucru, undeva trei sau patru județe în acest
moment. Obiectivul acesta este.”
Dna consilier Pop Șinca: „ Aș vrea acum să susțină alegerea făcută de către comisia financiară, de
a aplica taxa per gospodărie și nu per persoană, și îmi pare rău că domnul Bechir a părăsit sala, dar nu se
putea percepe taxă integrală pentru copii și studenți după părerea mea. Eram obligat să le ducem undeva la
jumătate. La o familie de patru persoane nu ar fi fost undeva la 40 RON pe lună că ar fi fost undeva la 30
RON pe lună și atunci consider ca să nu complicăm atât de mult lucrurile să rămânem la suma de 29 RON
per gospodărie pe lună pentru gospodăriile cu și peste două persoane, respectiv 19 RON per Luna per
gospodărie cu o persoană sau unde nu locuiește nimeni. Și ca să stimulăm colectarea selectivă, am discutat
suma de 58 RON pe lună pe gospodărie pentru colectarea mixtă, respectiv 38 RON pe lună per gospodărie
pentru o persoană sau nu locuiește nimeni. Acesta este amendamentul nostru pe care l-am votat cu 5 voturi
pentru”
Dl consilier Bozga: „ O să revin din nou la discuția anterioară, referitor la cântărire, pentru că va fi
greu de implementat treaba aceasta la blocuri. La cei de la case care au și impozite mai mari, la care
Încercăm să le tragem atenția să facă compost, să își găsească în fața porții , să curățe șanțurile, atunci mi se
pare chiar echitabil să fie per gospodărie acea taxă.”
Dl primar: „ Așa este la blocuri foarte greu s-a implementat sistemul, sunt spații mixte unde intri
cu cartelă, pui gunoiul pe cântar gata exact numărul de apartament, ora și kilogramul gunoiului, așa un
sistem am aveam noi nevoie. Dar să implementăm un astfel de sistem costă foarte mulți bani. La case este
foarte ușor pentru că am făcut verificări cu mediul cu Poliția locală, am umblat din case în case în ultimele
două luni, omul a înțeles îl scoate la poartă. Problema este la ghenele colective unde este foarte greu de
implementat lucrul acesta și cel mai mult gunoi pe care noi îl producem, cel puțin la nivel de oraș Baia
Sprie, este pe zona de blocuri. Adică cantitățile mari de menajeră acolo ne sunt pentru că ei nu au nici cum
composta. Am continuat controalele pe ce zicea și doamna doctor, taxa mixtă. Normal dacă te-am prins că
nu ai selectat, te trec la taxa mixtă, care este dublă. Regulamentul așa spune.”
Dl consilier Corodan: „ Domnule președinte mi-ați luat cuvântul, vă rog să mi-l dați și înapoi. Vaș ruga pe viitor să nu mă mai întrerupeți pentru că nu cred că domnul viceprimar nu și aducea aminte să
spună după ce terminăm eu. Mulțumesc. Eu sunt mai în vârstă și poate mai uit. Ajunsesem la faptul că pe
lângă acele taxe care trebuie încasate, Să luăm și noi niște măsuri ca să reducem greutatea a ceea ce
înseamnă taxa pentru deșeuri. Bineînțeles că în discuțiile care au avut loc acum în cadrul acestei ședințe sau adus în discuție și anumite chestiuni precum să se facă niște controale privind modul cum se face selecția
și cum se depozitează gunoiul. În contextul în care această discuție cu selecția am mai purtat-o acum două
trei luni de zile și din partea executivului am avut cuvântul că o să meargă poliția locală în control, aș vrea să
știu domnule primar dacă s-au luat ceva măsuri. Mergând mai departe vreau să vă spun că și data trecută
am ridicat problema aceasta și, și acum am să o ridic. Foarte mulți agenți economici își depozitează, mai
ales în zona de blocuri, deșeurile în containerele noastre și este plătit de două ori, pentru că noi plătim
cantitatea de gunoi, domniile lor au contract și își plătesc contractele, un lucru care nu e normal. Datorită
faptului că acest sistem de supraveghere video la nivelul orașului, care ne ajută oarecum să mai surprindem
unele incidente, aș dori să știu dacă totuși au fost semnalate cazuri în care au venit chiar și din alte localități
și au depus gunoaiele la noi în tomberoane. nu știu dacă cineva a fost prinsă în flagrant deși ar trebui să fie.
De aceea am ridicat și data trecută aceste probleme pentru că ele, cumulate punct cu punct, ajută să reducă
efortul financiar de pe umerii noștri. Și acum m-aș duce mai departe să îi răspund colegului nostru care a
spus că trăim într-un regim marxist, domnule coleg eu am făcut un apel la solidaritate privind taxa, nici pe
departe nu pot să spun că suntem toți egali. Ne naștem egali și pe urmă ne diferențiem fiecare în parte. Dacă
nu vom lua măsuri drastice în ceea ce privește gunoiul, pe zi ce trece, vom plăti tot mai mult și mai mult.
Deși am majorat oarecum taxa și ne-am aduce astăzi, la nivelul anului 2021 ca și cheltuieli, anul viitor poate
va fi iar o taxă împovorătoare și tot noi , Consiliului Local, vom sponsoriza în continuare populația privind
problema gunoiului. Exact cum a spus Ddmnul Primar, și a avut o idee extraordinară, pentru fracțiunea
uscată să cheltuim, dar să cheltuim foarte puțin la nivel de cheltuieli de transport. Pentru gunoiul menajer
taxele sunt colosale. Cei de la Drusal ridică gunoiul colectiv de la noi și îl bagă pe banda, știți că și-au
cumpărat acum câțiva ani o instalație de selectare a gunoiului, și fac bani din treaba aceasta, dar noi plătim
ca și fraierii și vom plăti încontinuare.”
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Dl primar: „ De două ori fac bani, încep cu sfârșitul, are dreptate domnul Corodan, odată că o fac
din selectare, acela nu intră pe banda merge direct în stațiile, teoretic vorbind, de sortare și merge la
reciclare, dar din gunoiul menajer pe care îl iau de la noi, îl pun pe banda de sortare și prin vibrații mai scot
o parte care selectează și doar ce rămâne îl duc ca și gunoi menajer la depozitat. Deci recuperează din
gunoiul menajer încă o parte care este selectabila, din gunoiul celor care nu colectează selectiv și corect. În
urma ședinței de atunci când ați solicitat eu am dat, Ramona, o dispoziție scrisă, pe lângă că erau în
atribuțiile de servici, ca mediul și poliția locală să facă controale la selectare. Le-am dat și modul de control
și dispozitiv permanent care am dat-o acum vreo două luni. O să cerem un raport să vă informăm care sunt
rezultatele acelui control, pentru că din ce știu eu s-au prins o grămadă de cazuri. Dispoziția a fost cu scopul
de a educa populația, la menajer s-a făcut controlul în principal, ca la cel selectat nu avea rost, și înaintea
mașinii de gunoi se duceau Poliția Locală împreună cu mediul să verifice pubelă de menajeră. Vom cere un
raport să vedem ce au constatat și acest control se desfășoară permanent în acest moment. Nu am început
de la 1 ianuarie anul acesta pentru că sistemul s-a implementat mai greu până s-au împărțit calendarele,
pubelele, până s-a stabilit procedura, practic am lăsat oamenii să își dea seama ce înseamnă colectarea
selectivă și acum trecem la partea de control.”
Se supune la vot amendamentul care este votat cu 16 voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul Comisiei Buget Finanțe, care este votat cu 16
voturi „pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 187.
Dl primar: „ Aș mai avea o completare. împreună cu executivul, cu Serviciul de Venituri care
colectează această taxă vom încerca să trimitem înștiințări doar pe această taxă, cel puțin la două luni de zile
sau foarte dese cu taxa pe lună să vadă cetățeanul și să nu înțeleagă că în ianuarie are de plătit pentru un an
întreg. În februarie vor primii o înștiințare pentru luna Ianuarie și Februarie să știe că are 60 RON taxa de
salubrizare cele două luni. Dacă nu vrea să plătească, asta este, nu vrea, dar este treaba dânsului, dar să știe
că i se adună. Vă rog doamna Csonka ca cel puțin la două luni de zile, omul să primească o înștiințare, că
uită și se adună 6 - 7 luni de zile și apoi poate deveni mult de plătit.”
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 210/16.12.2021 privind atestarea nr. cad. 56023, C.F. nr. 56023 Baia Sprie, în suprafață de
95777 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, la domeniul public al Orașului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gherman a ieșit din sală la ora 15:50!
Dl Szakacs: „Am venit în fața dumneavoastră cu această solicitare deoarece, la această suprafață a
acestui teren, nu este specificat în Cartea funciară apartenența la domeniul privat sau public. Pentru a face
notarea corect în Cartea funciară a aceste specificații avem nevoie de o hotărâre de consiliu și am dorit să nu
sărim un pas, pentru că totodată trebuie să vă înștiințez că este un teren aferentă celor două obiective care sau luat în discuție privind cedarea lor către Consiliul Județean pentru a face un parc industrial. Acest lucru
vi-l prezint doar ca să aveți o idee unde este situat, este lângă Iazul de decantare, prin PUG-ul orașului Baia
Sprie este extravilan și nu s-a specificat dacă este domeniul public sau privat al orașului, categoria de
folosință este pășune și este cuprins în hotărârea de guvern aferent domeniului public.”
Dl primar: „ Dacă îmi permiteți, fac o prezentare foarte scurtă. Am fost la Oradea săptămâna
trecută la invitația ADR Nord - Vest pentru a vedea cum au dezvoltat ei zona industrială. Este un exemplu
de bune practici pentru toată țara, a fost toată regiunea de Nord Vest municipiile, consiliile județene, ne-am
înfiltrat și noi pe acolo, sunt cu totul la un alt nivel. Au început în 2008 dezvoltarea primelor parcuri
industriale, primul parc este pe 130 de hectare pe care l- am și vizitat. Nu pot să vă dau exemple de
comparație, te simți ca și în Europa occidentală și ceea ce au reușit să facă, noi am luat modele de acolo,
suntem într-o colaborare, dar este un exemplu de urmat dacă ne dorim cu adevărat o zonă industrială, avem
sprijin în acest moment. Noi ca și UAT să ne facem Parc Industrial pe o suprafață foarte mare este imposibil
și relieful nostru ca județ mă refer, este mai fragmentat, nu este ca și Oradea șezi și pe o linie de
comunicații, adică pe lângă ei imediat este granița pentru ieșirea din țară, spre Occident, au alte
oportunități, mă rog, le lăsăm acesteia de o parte, dar totuși trebuie să începem de undeva și această zonă pe
care o avem de 30 de hectare adiacentă fostei zone industriale, sperăm că la un moment dat își va reveni.
Dacă luăm în calcul toată zona de la primele 10 hectare, adică de la fostul Foremar și până dincolo de
penitenciar și zona noastră este foarte mare numai că este blocată majoritatea ei. Totul pleacă de la investiții
din infrastructură și este un drum lung, dar nu imposibil și cu oportunități uriașe în acest moment pentru
că, pentru asta am fost invitații de fapt de adr Nord - Vest, de cei care vor finanță aceste investiții, parcurile
industriale, pentru că va fi prima oară când se va acorda dacă obținem statutul de Parc Industrial, se vor
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acorda finanțări firmelor care vor veni în parcurile industriale. Nu numai că vor finanța utilitățile parțial sau
poate 50% ADR și 50% noi sau Consiliul Județean, dacă îl vom da la Consiliul Județean acest teren, firmele
care vor veni în parcul industrial vor putea obține lansare de până la un milion jumătate de euro. Atunci, în
felul acesta îți populezi parcul industrial cu firme serioase. Până acum nu a fost posibilitatea aceasta, veneau
firmele cu finanțarea lor proprie, firme mari vorbesc, dar dacă mai au și posibilitatea de a obține și astfel de
bani, eu zic că șansele de a popula parcul industrial cu firme serioase și cu dezvoltarea industrială zona
respectivă, sunt foarte mari. Dar trebuie să ne mișcăm repede pentru că intrăm în concurență cu 7 județe
din Nord Vestul României și au finanțarea pentru opt parcuri industriale. Este așa, prinzi trenul sau nu îl
prinzi, noi am dat drumul la studii și vedem care va fi cea mai bună variantă și vom veni în Consiliului Local
cât de repede putem cu cea mai bună variantă pentru a nu pierde această șansă. Șansa este aceasta de a oferi
privaților de a obține o finanțare, dar doar în statutul de parte industriali poți obține finanțare acea. Noi
dacă dăm drumul ca zonă industrială ei nu sunt eligibili, doar dacă zonă este desemnată parc. Probabil că în
următoarea lună sau în următoarele două luni vom veni în consiliul local și cu continuarea acestor proiecte
care sunt de pregătire pentru proiectele acestea mari.”
Dna sceretar: „O să încercăm ca până la finele anului, dacă va fi proiectul gata, pentru a-l afișa pe
site pentru dezbatere publică.”
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat cu 15 voturi „pentru”. În urma
votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 188.
Se trece la punctul de Diverse, primul punct fiind o sentință care nu este definitivă privind respingerea
reclamatei REMIN S.A. – terenul care a făcut obiectul hotărârii din anul 2014 privind Flotația centrală.
Al doilea punct de la Diverse îl reprezintă un parteneriat între Direcția de Lucrări Publice și SC
Oberhauser Invest SRL Baia Mare, care, conform celor relatate de domnul viceprimar, ajută familia colegului
nostrum care a decedat, Eghi Alexandru, prin a furniza material de construcții, iar Direcția va pune la dispoziție
3 muncitori. Pentru a nu apărea discuții, se solicită de către domnii consilieri ca acest parteneriat să fie aprobat
printr-o hotărâre într-o ședință viitoare. Domnul viceprimar lansează invitația tuturor celor care doresc să
participe la a ajuta respectiva familie pentru că este nevoie.
Domnul consilier Bozga Cătălin ridică problema iluminatului public pe drumul national, respectiv a
suplimentării acestuia în zona de intrare în oraș, zona Penny și subliniază faptul că nu este de acord cu
reducerea intensității iluminatului public pet imp de noapte conform prezentării proiectului din ședința trecută.
Domnul Breban argumentează că a fost doar o posibilitate dacă se dorește nu se va întâmpla efectiv, adică va
exista și această posibilitate.
Domnul consilier Corodan ridică problema referitoare la Căminului cultural din Tăuții de Sus și solicită
să se ia măsuri. Domnul primar precizează că deja au fost la fața locului 2 ingineri care l-au sfătuit să demoleze
clădirea că nu merită investit în ea. Clădirea respectivă a fost făcută fără fundație, fără utilități și fără canalizare.
Domnul primar solicită domnului viceprimar ca prin Direcția de Lucrări Publice să fie reparat acel colt distrus al
clădirii. Domnul Petruș susâine că se poate intervene pentru reparații, iar domnul Szakacs recomandă o
expertiză a clădirii Cămin Cultural Tăuții de Sus. Domnul primar sugerează chiar și o cuprindere a costurilor în
bugetul din anul 2022.
Domnul consilier Sarkozi solicită atragerea atenției echipei de muncitori care lucrează în fața Bisericii
Romano – catolice că vin sărbătorile și să lase curat pe trotuar și pe drum pentru a putea merge lumea la
biserică.
Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinară din data de 16 decembrie 2021.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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