JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 19 mai 2022, cu ocazia ședinței extraordinară a Consiliului Local, care a fost
convocată în conformitate cu prevederilor art. 133, aliniatul (2), litera a) şi art. 134, aliniatul (1), litera a),
aliniatul (5) şi (7) din Ordonanța de Urgență cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Convocator
nr.4202 /16.05.2022 în baza Dispoziției nr.267/16.05.2022, emisă de Primarul orașului Baia Sprie. Sedința
are loc în Casa de Cultură a Orașului Baia Sprie din Piața Libertății, nr. 1, începând cu orele 14:00.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenți 14, și anume:
1. Barkoczi Tiberiu
2. Bîrda Marcian Ioan
3. Ciocotişan Gheorghe
4. Corodan Ioan
5. Fălăuș Marius Ioan
6. Gherman Vasile
7. Hitter Annamaria
8. Hrihor Dumitru Valentin
9. Pop Liviu
10. Pop Șinca Marcela Monica
11. Rațiu Sonia Ana
12. Sarca Ştefan
13. Sarkozi Istvan Balazs
14. Trif Petru
Lipsește domnul consilier Bozga Cătălin Ioan, doamna consilier Roșca Silvia Alexandra și domnul
consilier Voicu Augustin Cristian.
Conform art. 137, aliniatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
şedinţa se desfăşoară legal, în prezenţa majorităţii consilierilor locali.
La această ședință participă: dl primar Bîrda Sebastian Alin, dna secretar general Chira Felicia
Maria, dl Breban Bogdan - şef Birou strategii proiecte, dl Bozga Alin – șef Serviciu Cheltuieli, dna Bojan
Victoria – șef Birou comunicare, dl Szakacs Levente – șef Birou cadastru, patrimoniu, lucrări publice, dl
Todoran Sorin – referent Casa de Cultură, dl Mariaș Ioan – consilier personal primar.
Preşedintele de şedinţă, declară deschise lucrările ședinței și o roagă pe doamna secretar general să
prezinte dacă toate proiectele de hotărâre au avizele necesare.
Doamna secretar general declară că şedinţa se desfăşoară legal, în prezenţa a 14 consilieri locali în
funcţie. Supune la vot Procesul verbal al ședinței ordinară din 24.03.2022, care este votat cu 14 voturi
„pentru” și 1 vot „abținere” (dl consilier Corodan) și Procesul verbal al ședinței extraordinară din
20.04.2022, care este votat cu 14 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (dl consilier Corodan). 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.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi și o supune spre aprobare:
1. Proiect de hotărâre cu nr. 88/16.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Baia Sprie pe anul 2022- iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe, din cadrul Consiliului Local.
2. Proiect de hotărâre cu nr. 89/16.05.2022 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii de
Consiliu Local al Orașului Baia Sprie cu nr. 101/25.06.2020 privind aprobarea contractării și
garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei – iniţiator Primarul
Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate
Urbanism – administratea domeniului public şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul
Consiliului Local.
3. Proiect de hotărâre cu nr. 87/16.05.2022 privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate
inaugurării Parcului de Alergare – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public
şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
4. Proiect de hotărâre cu nr. 86/16.05.2022 privind aprobarea organizării manifestării civice „Zilele
Lacului Albastru” Baia Sprie – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public
şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.

5. Proiect de hotărâre cu nr. 85/16.05.2022 privind aprobarea Parteneriatului încheiat între Oraşul
Baia Sprie şi Clubul Sportiv Spria – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei
de specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului
public şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
6. Proiect de hotărâre cu nr. 90/16.05.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
Orașului Baia Sprie a tereului identificat cu nr. cad. 50433, C.F. nr. 50433 Baia Sprie, în suprafață
totală de 5100 mp, proprietar Orașul Baia Sprie – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre
analiză Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public şi privat și Comisiei
de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
7. Proiect de hotărâre cu nr. 91/17.05.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor
Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip - Construire creșă
mică, Orașul Baia Sprie, județul Maramureș” – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză
Comisiei de specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea
domeniului public şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
8. Proiect de hotărâre cu nr. 92/17.05.2022 privind depunerea, aprobare si implementarea proiectului
„Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si planificare urbana: Plan
Urbanistic General al Orașului Baia Sprie, județul Maramureș ” – iniţiator Primarul Oraşului Baia
Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism –
administratea domeniului public şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului
Local.
9. Proiect de hotărâre cu nr. 93/17.05.2022 privind depunerii cererii de finanțare pentru investiția
„Cresterea eficientei energetice Cladire Liceu Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie” –
iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget – Finanțe,
Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public şi privat și Comisiei de
specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
10. Proiect de hotărâre cu nr. 94/17.05.2022 privind depunerii cererii de finanțare pentru investiția
„Cresterea eficientei energetice Cladire internat și sala de sport al Liceului Tehnologic de
Transporturi Auto Baia Sprie – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public
şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
11. Proiect de hotărâre cu nr. 95/17.05.2022 privind organizarea manifestării educativ – culturale de 1
Iunie „Ziua Copilului” – iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de
specialitate Buget – Finanțe, Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public
şi privat și Comisiei de specialitate Juridică din cadrul Consiliului Local.
Se supune la vot ordinea de zi, care este votată în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”. Având în
vedere că punctele 8,9 și 10 de pe ordinea de zi sunt urgente și necesită o dezbatere și un vot imediat
pentru a putea fi încărcate în programul de finanțare, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi
ca aceste puncte să fie primele. Se votează în unanimitate cu 14 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 92/17.05.2022 privind
depunerea, aprobare si implementarea proiectului „Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare
a teritoriului si planificare urbana: Plan Urbanistic General al Orașului Baia Sprie, județul Maramureș ”, cu
prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Breban Bogdan prezintă proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 75.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 93/17.05.2022 privind
depunerii cererii de finanțare pentru investiția „Cresterea eficientei energetice Cladire Liceu Tehnologic de
Transporturi Auto Baia Sprie”, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din
partea comisiilor de specialitate.
Domnul Breban Bogdan prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 76.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 94/17.05.2022 privind
depunerii cererii de finanțare pentru investiția „Cresterea eficientei energetice Cladire internat și sala de
sport al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosarul de
ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Breban Bogdan prezintă proiectul de hotarâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 77.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 88/16.05.2022 privind
aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Baia Sprie pe anul 2022, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Bozga Alin prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 78.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 89/16.05.2022 privind
aprobarea modificării și completării Hotărârii de Consiliu Local al Orașului Baia Sprie cu nr.
101/25.06.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 10.000.000 lei, cu prezentarea materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea
comisiilor de specialitate.
Domnul Bozga Alin prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 79.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 87/16.05.2022 privind
aprobarea organizării manifestărilor dedicate inaugurării Parcului de Alergare, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Doamna Bojan Victoria prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 80.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 86/16.05.2022 privind
aprobarea organizării manifestării civice „Zilele Lacului Albastru” Baia Sprie, cu prezentarea materialelor
de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Doamna Lachner Karin prezintă proiectul de hotarâre.
Dl consilier Corodan: „A fost cineva la Lacul Albastru în ultima perioasă? Eu am fost acum vreo
2 săptămâni și era cam dezastru acolo, bancă aruncată în lac.”
Dna Lachner: „Știm și se lucrează pe partea aceasta. Serviciul public schimbă băncile.”
Dl primar: „Avem o acțiune și cu copiii, va fi și ecologizare. Băncile ne sunt făcută la Ocolul Silvic,
doar să le amplasăm. Trei bănci trebuie schimbate și trebuie curățată suprafața apei, acolo o să rugăm
pompierii Voluntari care vor face o acțiune. Vreau să precizez că avem foarte mulți voluntarii implicați din
comunitatea noastră și la Cross la organizare.”
Doamna Karin prezintă partenerii cu care se colaborează, cluburile sportive, Grupul Green Impact,
o asociație din Baia Mare, cei de la Dechatlon, Brutăria Baia Sprie, Salvamont Maramureș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 81.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 85/16.05.2022 privind
aprobarea Parteneriatului încheiat între Oraşul Baia Sprie şi Clubul Sportiv Spria, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Doamna Bojan Victoria prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 82.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 90/16.05.2022 privind trecerea
din domeniul privat în domeniul public al Orașului Baia Sprie a tereului identificat cu nr. cad. 50433, C.F.
nr. 50433 Baia Sprie, în suprafață totală de 5100 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs Levente prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 83.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 91/17.05.2022 privind
predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Proiect tip - Construire creșă mică, Orașul Baia Sprie, județul Maramureș”, cu prezentarea
materialelor de la dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul primar prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 84.

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 95/17.05.2022 privind
organizarea manifestării educativ – culturale de 1 Iunie „Ziua Copilului”, cu prezentarea materialelor de la
dosarul de ședință și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Todoran Sorin prezintă proiectul de hotarâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 85.
Nu sunt alte discuții, în consecință, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
extraordinară din data de 19 mai 2022.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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