JUDETUL MARAMUREȘ
ORAȘUL BAIA SPRIE
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 24 Martie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al orașului Baia Sprie,
convocat prin Convocator nr. 2347/18.03.2022 de Primarul orașului Baia Sprie si prin Dispoziția nr.
168/18.03.2022, 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, dl Szakacs Levente – șef Birou cadastru, patrimoniu,
lucrari publice, dl Țicală Bogdan, dl Breban Bogdan – șef Birou strategii proiecte, dl Bercean Adrian – șef Birou
Asistență Socială, dl Ropotoaia Răzvan – consilier juridic, dna Bojan Victoria – șef Birou Comunicare, dna Ana
Csonka – șef Serviciu Venituri și 8 cetățeni.
Din totalul de 17 consilieri locali în funcție, sunt prezenţi 13.
1. Barkoczi Tiberiu
2. Bozga Cătălin Ioan
3. Ciocotişan Gheorghe
4. Corodan Ioan
5. Gherman Vasile
6. Hitter Annamaria
7. Hrihor Dumitru Valentin
8. Pop Liviu
9. Pop Șinca Marcela Monica
10. Rațiu Sonia Ana
11. Sarkozi Istvan Balazs
12. Trif Petru
13. Voicu Augustin Cristian
Lipsește domnul viceprimar Sarca Ștefan, dl consilier Bîrda Marcian Ioan, dl consilier Fălăuș Marius Ioan și
dna consilier Roșca Silvia Alexandra.
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, doamna consilier Hitter Annamaria, deschide lucrările ședinței ordinară și
oferă cuvântul doamnei secretar general.
Doamna secretar general continuă și declară că şedinţa se desfăşoară legal, în prezenţa a 13 consilieri
locali în funcţie. Supune la vot Procesul verbal al ședinței ordinară din 27.01.2022, care este votat în
unanimitate, 13 voturi „pentru”. 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.
Doamna președinte de ședință prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu nr. 57/16.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local aferent creditelor
interne ale 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. 59/18.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile ca urmare a O.U.G.
nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și modificarea și completarea art. 2 și
art. 3 al Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 1/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul „Construire şi dotare imobil nou pentru Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie, judeţul
Maramureş” - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget –
Finanțe și Comisiei Juridică din cadrul Consiliului Local.
3. Proiect de hotărâre cu nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile ca urmare a O.U.G.
nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și modificarea și completarea art. 2 și
art. 3 ale Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 200/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie bazată pe planul de mobilitate
urbană durabilă” - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Buget –
Finanțe și Comisiei Juridică din cadrul Consiliului Local.

4. Proiect de hotărâre cu nr. 56/16.03.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafețelor
de pășune ce aparțin Orașului Baia Sprie, situate în Satu Nou de Sus - 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. 54/16.03.2022 privind modificarea cuantumului redevenței prin încheierea
unui act adițional la titularii de contracte de concesiune în care aceștia își desfășoară activitatea medicii
de familie și activitatea de stomatologie - 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. 52/15.03.2022 privind identificarea cu date de carte funciară a terenului în
suprafață de 992 mp, aferent - Grădiniței de copii, situat în orașul Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 24,
cuprins în inventarul domeniului 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
7. Proiect de hotărâre cu nr. 51/15.03.2022 privind însușirea documentației de identificare cadastrală a
două tronsoane aparținând străzii Dragoș Vodă, oraș Baia Sprie, în suprafață totală de de 304 mp,
cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin 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 .
8. Proiect de hotărâre cu nr. 50/15.03.2022 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în trei
loturi a terenului în suprafață de 4950 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, domeniul privat, înscris în C.F.
nr. 57460 Baia Sprie, nr. cad. 57460, situat în orașul Baia Sprie, loc Tăuții de Sus, str. Gordanului,
intravilan - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie – spre analiză Comisiei de specialitate Urbanism –
administratea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local .
9. Diverse
10. Întrebări, interpelări, răspunsuri
11. Declarații politice
Domnul președinte de ședință prezintă ordinea de zi suplimentar:
1. Proiect de hotărâre cu nr. 61/22.03.2022 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. 62/22.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. 14/2019 privind
aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 178603 mp reprezentând str, Gutinului, str.
Plevnei, str. Gării, str. Mesteacănului și str. Forestierului din Baia Sprie, din domeniul public al
Statului Român, în domeniul public al orașului Baia Sprie - iniţiator Primarul Oraşului Baia Sprie –
spre analiză Comisiei de specialitate Urbanism – administratea domeniului public şi privat și
Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local.
Domnul consilier Corodan 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 propusa, care este votată în unanimitate cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 57/16.03.2022 privind aprobarea
rectificării bugetului local aferent creditelor interne ale Oraşului Baia Sprie pe anul 2022, cu prezentarea
materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiei de specialitate.
Domnul Bozga Alin prezintă proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, care este votat în unanimitate, cu 13 voturi
„pentru”. În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 43.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 59/18.03.2022 privind aprobarea
cheltuielilor neeligibile ca urmare a O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și
modificarea și completarea art. 2 și art. 3 al Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 1/2019 privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Construire şi dotare imobil nou pentru Grădiniţa cu program
prelungit nr. 2 Baia Sprie, judeţul Maramureş”, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din
partea comisiilor de specialitate.
Intra în sala domnul consilier Bîrda Marcian la ora 14:10!
Domnul Breban Bogdan prezintă proiectul de hotărâre.
Dl consilier Bozga: „Am discutat și ieri la comisie și am rugat să ni se spună concret, la comisie nu
avem înregistrate punctele de vedere, deci mi se cere un vot ca să plătim la materiale, da, e vorba doar de

cheltuiala materialelor, datorită creșterii prețului din ultima perioadă, ajustarea mă rog. Primul termen la acest
obiectiv era parcă în septembrie 2021. Așa. Repet, dacă constructorul își procură materialele la termen nu era în
această postură nu? Este posibil ca noi să răspundem pentru faptul că el nu și-a terminat și cele ulterior această
majorare? ”
Dl Breban: „Toate actele adiționale, așa cum am spus și ieri la comisie, pe care le încheiem noi ca și
primărie cu executanții sunt depuse la ADR Nord Vest, evaluate și primite conformității la pe ele. Atâta timp cât
ei, cât sunt în contracte de finanțare cu finanțare, acest termen poate să fie mai scurt sau mai lung în funcție de
problemele care apar pe șantier. Sunt probleme diverse. ”
Dl consilier Bozga: „Acum nu ADR Nord Vest dă banii, ci Ministerul Finanțelor.”
Dl Breban: „Sunt în contracte de finanțare, deci eu am contract de finanțare până în 31 august 2022,
contractul de finanțare semnat cu Ministerul.”
Dl consilier Bozga: „Faptul că noi am păsuit atât timp ,nu are nicio legătură da? Deci nu o să fie vreo
problemă sau să ne pună cineva la noi în cârcă toți banii aceștia și să nu îi mai primim. ”
Dl Breban: „V-am spus procedura de cheltuire a banilor este Ministerul de Finanțe Publice.”
Dl consilier Bozga: „V-ați documentat? Nu vor fi consecințe? Putem? Să nu avem probleme din acest
punct de vedere și să ne pună nouă în cârcă și să vă spună „voi ați amânat, materialul trebuia deja să fie
cumpărat, asumati-vă.” ”
Dl Breban: „Nu, nu vor fi probleme. Pot să vă dau exemplu autostrăzile. Suntem în contractul de
finanțare, atât timp cât contractul de finanțare este în vigoare, nu se poate pune în discuție că nu vor plătit
finanțele publice. Da, dacă ieșim din contractul de finanțare, este clar din start că orice ieșire dintr-un contractul
de finanțar presupune ca primăria să plătească tot ce înseamnă bani până la finalizarea obiectivului de la suma
rămasă de executat. ”
Dl consilier Bozga: „Deci contractul de finanțare este în continuare aprobată de către ADR Nord
Vest?”
Dl Breban: „Da până în 31 august 2022 la cele două obiective.”
Dl consilier Corodan: „Da mulțumesc o clarificare aș dori într-un aspect. Graficul de eșalonare a
lucrurilor a fost întocmit în primă fază și el s-a întrerupt datorită unor condiții speciale. Probabil că și problema
cu majorările a fost solicitată de către constructor cu întreruperea lucrărilor. Bineînțeles că în momentul de față
am înțeles că este un termen care înseamnă de fapt finalizarea lucrărilor care se prind în reeșalonarea graficului.”
Dl Breban:„Termenul stabilit este de 31 august 2022 cu încă două luni de prelungire în sensul că o lună
este necesar pentru punerea în funcțiune a utilajelor, care sunt foarte multe, și încă o lună pentru test. Noi acum
discutăm de o sumă efectivă care trebuie să ne dea Ministerul finanțelor publice pentru grădiniță ”
Dl consilier Corodan: „Am înțeles. Dacă suntem în grafic nu ne poate trage nimeni la răspundere
pentru nimic. Graficele sunt acolo și sunt respectate. ”
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. 44.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea
cheltuielilor neeligibile ca urmare a O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și
modificarea și completarea art. 2 și art. 3 ale Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 200/2018 privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie bazată pe
planul de mobilitate urbană durabilă”, cu prezentarea materialelor de la dosar 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. 45.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 56/16.03.2022 privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a suprafețelor de pășune ce aparțin Orașului Baia Sprie, situate în Satu Nou de
Sus, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs Levente prezintă proiectul de hotărâre și referatul de completare privind garanția de
participare.
Dl consilier Bozga: „Am cerut ieri domnului consilier juridic în comisie să ne dea mai multe lămuriri
cu privire la acest proiect de hotărâre. Doream să știu dacă, în cazul în care, nu mai există efectiv de animale
pentru pășunat, se poate schimba destinația sau se poate diminua și se poate cuprinde în intravilan? ”
Dl Szakacs: „Am discutat și cu colegii și în principiu este foarte complicat de modificat. Rămân la
aceeași de pe care v-am expus-o și ieri, nu este imposibil, dar este foarte greu de realizat această diminuare.”
Dna secretar: „Schimbarea destinației se face numai pentru condițiile limitativ prevăzute de lege.
Scăderea numărului de animale poate să fie un factor sau o oportunitate dacă ai o altă investiție, să nu îl ți blocat.

Este limitativă și sunt enumerate cauză, pentru utilitate publică, pentru interes național, pentru ceva studii
energetice, mai multe. Dacă doriți le caut și vă dau citire excepțiilor. ” Se dă citire articolului nr. 5 din OUG
34/2013. „Toate acestea se fac cu întocmirea de documentații și cu avizul Ministerului .”
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. 46.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 54/16.03.2022 privind modificarea
cuantumului redevenței prin încheierea unui act adițional la titularii de contracte de concesiune în care aceștia
își desfășoară activitatea medicii de familie și activitatea de stomatologie, cu prezentarea materialelor de la dosar
și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs Levente prezintă proiectul de hotărâre.
Dl consilier Corodan: „Da mulțumesc doamna președinte de ședință. Vreau să vă spun că nu am
întrebări, dar mă întrebi eu așa retoric, am înțeles de la domnul Levente că s-a stabilit în funcție de evaluarea
acestora spații, deci văzând prețul pe metru pătrat pe care îl solicităm acestor cabinete medicale, am fost
inexistente până acum, dar acum este chiar derizoriu, 5 euro pe metru pătrat pe un an de zile la un cabinet este
de râsul curcilor. Am făcut mai degrabă un comentariu la acest aspect pentru că nu sunt de acord oarecum este
cam mic prețul. Prețul, în momentul de față, este o creștere nesemnificativă cu atât cu atât mai mult cu cât
evaluarea sau reevaluarea nu prea este actuală. Este îmbucurător că facem această majorare pentru că a fost un
preț foarte mic atâția ani însă și acum această majorare este de râsul curcilor.”
Dna secretar: „Răzvan, în lege scrie, dar acum că a deschis domnul Corodan subiectul am procesat,
după primii cinci ani în niveluri minimale redevenței se va stabili de către concedent pornind de la prețul pieței
cu care redevența nu poate fi acceptată. Raportul de evaluare a spațiului are ceva treabă cu prețul pieții? Că nu
înțeleg. ”
Dl Ropotoaia: „Evaluarea reprezintă prețul pieței actuale.”
Dna secretar: „Deci evaluarea acelei clădiri reprezintă prețul pieței actuale? Deci vă rog să consemnați
că acesta aspecte s-a confirmat. Atât este patru euro per metru pătrat pe an?”
Domnul Szakacs prezintă modul de calcul reglementat de legislație.
Dl consilier Bozga: „Din câte știu eu noi și întreținem aceste cabinete, investiția sau cel puțin și
cheltuielile care jumătate sunt deductibile către primărie nu? Utilitățile. ”
Dl Szakacs: „Fiecare medic de familie are contract separat pentru utilități direct cu furnizorii pe numele
lor. ”
Dl consilier Bozga: „Primăria decontează jumătatea din utilități .”
Dl Szakacs: „ Primăria decontează pentru centrul de permanență doar.”
Dl consilier Bozga: „Mi se pare o sumă derizorie.”
Dl primar: „Din punctul meu de vedere taxa este prea mică. Poate nu m-am uitat atent la început am
crezut că este lunară nu anuală. 100 de euro pe lună ar fi ok, dar ar fi și destul de mult și ne-am făcut și griji că
până la urmă este o chestiune socială și este bine să ai medicii aproape. Despre medicii de familie este vorba
aflați la noi în clădirea noastră în chirie. Mai multe decât atât, ei își renovează și și-au renovat acele cabinete din
banii lor și le întrețin prin curățenie respectiv utilitățile pe care și le plătesc ei. În schimb taxe mi se pare și mie
prea mică. Acesta este modul de calcul minim prevăzut de lege 50/1991, dar Consiliul Local poate să stabilească
un alt tarif cei mai mare dacă doriți, astfel încât să fie ok și pentru medicii respectiv să poată plăti și să nu fie o
împovărare. Sunt comune unde primarii și consiliile locale se roagă de medicii de familie să vină să își deschidă
cabinete pentru că nu se duc oriunde. Acum la noi în Baia Sprie Nu este cazul, dar am spus că sunt și peste deal
cazuri de genul acesta. Le pun gratuit la dispoziție spațiul cu utilitățile numai să vină doctorul din când în când în
sat. Dar nici să îi suprataxăm sau să Îi împovăra că sunt medici de familie. în schimb vă spun și mie mi se pare
taxa mică, dar eu am crezut că este lunară. ”
Dna secretar: „Eu o să fac o precizare sau o să vă expun o părere a mea, când spun valoare de piață, mă
gândesc pe vremuri când se făceau achizițiile, se cereau oferte să vezi cu cât se vinde pe piață și mă gândesc că și
aici că spui valoare de piață, nu este valoare de evaluare, că ar trebui să vezi cu cât se închiriază sau se
concesionează în zonă. Cu siguranță că probabil este mai mult se concesionează cabinetele medicale de exemplu
în Baia Mare. ”
Dl primar: „Un preț așa în mare pe piață pentru un spațiu este cam 2euro pe metru pătrat pe lună la
închiriere, acesta ar fi un preț minim care se practică în general pe piață, dar se poate consulta piața. ”
Dna președinte de ședință: „Suntem obligați din punct de vedere juridic să mergem cu prețul
minim?”
Dna secretar: „Sub nu se poate.”
Dl consilier Corodan: „Da mulțumesc doamna președintă nu m-am gândit serios la această chestiune.
Ascultând informațiile și constatând că de exemplu, că sunt localități unde nu vrea să vină nimeni, asta este, le

pune primăria toate în brațe și tot nu vin, dar vreau să vă spun că la Șișești pe metru pătrat este 7 euro pe an, tot
același regim ca la noi. Noi astăzi suntem sub Șișești și vreau să vă spun că totuși noi suntem un pic altceva. Eu
am sperat că mai venim fiecare cu niște propuneri să modificăm în sus. Este la latitudinea noastră să stabilim
care este o sumă rezonabilă, dar greu să o facem noi din pix acum. Dar putem face și propuneri și dacă sunt
printre noi care doresc anumite cuantumuri le puteam și vota, dacă nu, am putea să amânăm acest punct de pe
ordinea de zi. Nu știu ce ar însemna amânarea și dacă ar afecta în mod direct în momentul de față situația. ”
Dl primar: „Revenirea ar însemna să fie același proiect. Tot la latitudinea dumneavoastră ar rămâne
stabilirea prețului. Poate că ar fi fost bine o consultare în comisii pentru a stabili un alt preț, dar mie mi se pare
bună variantă cel puțin a Șișeștiului, ca și propunere acuma mă rog dacă mai aveți dumneavoastră propuneri .”
Dl consilier Bîrda: „Eu cred că și acum în plen putem să propunem un preț și eu cred că de acum
înainte se poate reveni anual la acest preț. Ori o amânăm și venim întro altă ședință și propune direct prețul din
comisii ori propunem acum. ”
Dl primar: „Dacă îmi permiteți anual se revine prin indexarea aplicând inflația aceste preț, corect? La
anul nu mai revenim și aplicăm inflația. ”
Dl consilier Bîrda: „Deci în fiecare an se modifică cu inflația, dar noi mai putem reveni asupra prețului
numai peste 5 ani am înțeles corect așa e? ” Se confirmă acest lucru.
Domnului consilier Corodan propune 7 euro pe metru pătrat/an. Domnul consilier Bîrda propune 9
euro pe metru pătrat/an. Domnului consilier Corodan renunță la propunerea făcută. Domnul primar este de
acord cu amendamentul propus de domnul consilier Bîrda .
Se supune la vot amendamentul făcut de domnul consilier Bîrda, respectiv cuantumului redevenței să fie
echivalentul a 9 euro/mp/an, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de domnul consilier Bîrda, respectiv
cuantumului redevenței să fie echivalentul a 9 euro/mp/an, care este votat în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”.
În urma votului exprimat, a fost adoptată HOTĂRÂREA CU NR. 47.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 52/15.03.2022 privind identificarea
cu date de carte funciară a terenului în suprafață de 992 mp, aferent - Grădiniței de copii, situat în orașul Baia
Sprie, str. Gutinului, nr. 24, cuprins în inventarul domeniului public al Orașului Baia Sprie, cu prezentarea
materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezinta 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. 48.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 51/15.03.2022 privind însușirea
documentației de identificare cadastrală a două tronsoane aparținând străzii Dragoș Vodă, oraș Baia Sprie, în
suprafață totală de de 304 mp, cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Orașului Baia
Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezinta 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. 49.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre cu nr. 50/15.03.2022 privind însușirea
documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a terenului în suprafață de 4950 mp, proprietar Orașul Baia
Sprie, domeniul privat, înscris în C.F. nr. 57460 Baia Sprie, nr. cad. 57460, situat în orașul Baia Sprie, loc Tăuții
de Sus, str. Gordanului, intravilan, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea
comisiilor de specialitate.
Domnul Szakacs prezinta 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. 50.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect de
hotărâre cu nr. 61/22.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Baia Sprie pe anul 2022,
cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Domnul Bozga Alin prezinta 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. 51.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, Proiect
de hotărâre cu nr. 62/22.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. 14/2019 privind aprobarea
solicitării de trecere a terenului în suprafață de 178603 mp reprezentând str, Gutinului, str. Plevnei, str. Gării,
str. Mesteacănului și str. Forestierului din Baia Sprie, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public

al orașului Baia Sprie, cu prezentarea materialelor de la dosar și cu aviz favorabil din partea comisiilor de
specialitate.
Domnul Szakacs prezinta 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. 52.
Se trece la primul punct de la Diverse, respectiv raportul de activitate al primarului orașului Baia Sprie pe
anul 2021 .
Al doilea punct de la Diverse îl reprezintă rapoartele de activitate ale consilierilor locali ai Orașului Baia
Sprie pe anul 2021.
Al treilea punct de la Diverse îl reprezintă Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Baia
Sprie care este prezentat de către domnul Adi Bercean, astfel consilierii locali au luat la cunoștință.
Intră în sală domnul consilier Fălăuș la 14:50!
Un alt punct de la Diverse este„Cererea cu nr. 55633/10.03.2022 privind avizul prelungirii orarului de
funcţionare a SC PROFI ROM FOOD SRL”, care a fost analizată şi s-a votat cu 15 voturi “pentru” din 15 consilieri
locali prezenţi. Astfel, în urma votului exprimat, se poate modifica orarul de funcţionare a SC PROFI ROM
FOOD SRL, pentru punctul de lucru situat în Baia Sprie, str. Campului, nr. 1, cod CAEN 5610 Restaurante, cod
CAEN 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun, cod CAEN 1071 Fabricarea painii, Fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie,
cod CAEN 4722 Comerț cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate, conform
autorizaţiei de funcţionate nr. 14/07.09.2021 eliberată de Primăria Orașului Baia Sprie.
Domnul consilier Corodan ridică, din nou, problema farmaciilor privind programul de funcționare având
în vedere că în oraș nici una nu funcționează non stop. Solicită să se găsească o cale de a negocia programul lor,
mai ales că deja sunt în jur de 10 puncte deschise. Doamna consilier Pop Șinca relatează întâlnirea care deja a
avut loc între reprezentanții Primăriei Orașului Baia Sprie și coordonatorii de farmacii de pe raza UAT Baia Sprie
și unde nu s-a ajuns la nici un consens. Domnul primar se gândește la o modalitate de constrângere. Domnul
consilier Corodan propune ca, în cazul în care nu se ajunge la un numitor comun, să se implice Consiliul Local
prin stabilirea unui program de funcționare pentru fiecare farmacie în parte.
Tot la Diverse s-a primit răspuns de la Ministerul Educației privind situația Școlii „Ioan Slavici” de la
Tăuții de Sus, unde se precizează că se analizează punctele de vedere atât a Primăriei Orașului Baia Sprie, cât și a
Inspectoratului Școlar Maramureș. Doamna Forizs oferă detalii privind conținutul adresei care se regăsește la
dosarul de ședință.
Se trece mai departe la Diverse unde se regăsesc 2 cereri cu nr. 2082/10.03.2022 și 2083/10.03.2022
privind solicitarile de cumparare a terenurilor concesionate in Satu Nou de Sus, str. Toamnei. Birou cadastru,
patrimoniu, lucrări publice a depus aceste 2 solicitări pentru a fi luate la cunoștință și dezbătute de Consiliul
Local al Orașului Baia Sprie având în vedere că există o hotărâre prin care se interzice înstrăinarea imobilelor
timp de 5 ani la casele cu destinație de locuit adoptată tocmai în ideea de a proteja cetățeanul de bună credință și
a limita accesul deal-ărilor de imobiliare. Pentru a putea să li se ofere un răspuns, Consiliul Local după ce a
analizat și a dezbătut aceste cereri, a decis ca acestea să fie cuprinse pe ordinea de zi de la urmatoarea ședința
ordinara pentru că fiecare cetățean are dreptul să ceară.
Tot legat de terenurile concesionate și vândute la Satu Nou de Sus, există o solicitare din partea
cetățenilor de a oferi o soluție prin care ar putea accesa un credit bancar prin ipotecare. Soietățile bancare au
oferit ca și răspuns că nu se poate opta pentru o ipotecă dacă apare aceea interdicție de înstrăinare, și astfel după
dezbateri Consiliul Local a solicitat ca aceste cereri să fie puse într-un proiect de hotărâre și, prin excepție, să li se
ofere șansa pentru a accesa un credit privind transferul dreptului de proprietate asupra terenului identificat,
către un adjudecător în cazul în care intervine o executare silită.
La final de Diverse se dă cuvântul cetățenilor prezenți în sală.
Dl Mich: „Referitor la un teren cu număr de carte funciară 54014 situat pe strada Pietrosului numărul
10B. Analizând extrasul CF, planul topografic, certificatul de atestare fiscală, s-au constatat diferențe foarte mari
între înscrisuri, să zic așa, de circa 5 ari. Am apelat pentru această cauză la un topograf care a venit și a făcut
identificările topografice și s-a constatat, în final, ca există o suprafață care se suprapune pe terenul ce aparține
primăriei, la suprafață de 99 de metri pătrați. A fost respinsă documentația la OCPI, în Cartea funciară, din cauza
limitei propuse inițială. Suprafața acea de teren, suprapunerea, este cauzată pe considerentul că nu s-a ieșit la
fața locului să se vadă exact care este limita de proprietate. Nu s-au identificat construcțiile subterane,
branșamentul, stâlpul de curent, care erau peste limita de proprietate reală. Prima dată s-a respins din sistemul
integrat de cadastru, terenul aparținând primăriei. Acuma, prin parcelarea în vederea concesionării, s-a cuprins
și punctul din zona care reprezenta accesul la curtea imobilului respectiv, astfel nu mai este acces la curte. Deci
trebuiau făcute modificări. Problemă nu este rezolvată. Am depus o cerere din luna august anul trecut să vedem

cum se poate rezolva problema. Pe terenul respectiv există lucrări, demolarea lucrărilor respective sunt mult mai
costisitoare decât valoarea terenului. „
Dl Szakacs: „Documentația Domnului Mich este în curs de pregătire. Trebuie menționat și faptul că la
cererea de anul trecut sau dată răspunzi și să a depus la OCPI cu propunerea notării a suprapunerii acelor
terenuri . OCPI a respins la momentul respectiv cererea depusă de către doamna Coste, domnul Mich fiind
reprezentantul doamnei Coste, după care s-a revenit cu o altă cerere. Soluția cerută de doamna Coste este ca să
facem diminuare de suprafață, noi primăria, de pe domeniul privat al orașului, respectiv a terenului care intră pe
două numere cadastrale, unul de vreo 40 de metri pătrați și celelalte vreo 50 de metri pătrați. Nu am mai întâlnit
probleme de genul acesta de când eu activez în primărie. Unde am mai avut aceaste probleme am reușit să
rezolvăm prin repoziționarea terenului, care nu dimineață suprafața. Diminuarea suprafeței nu am mai întâlnit
până acum. Consider că această suprapunere sau această greșeală, să zic așa, care a intervenit aici este atât din
numerele topografice care sunt dezmembrările cum au venit și fiecare topograf a făcut dezmembrări la rândul
lui. Nu se mai poate repoziționa pe terenul care s-a întabulat inițial prin sentință judecătorească, oricum am
poziționa dezmembrările nu mai intră în suprafață inițială. Totodată acelea hărți cu care lucrăm, dimensiunile
scanărilor, poate diferit până la 1 m, aceasta este toleranța pe care o acceptă și OCP-iul, se consideră fiind atât o
greșeală a topografilor, cât și din acte poate rezulta această greșeală. Este o toleranță care se poate întâlni la orice
lucrare topografică, Dar problema este că rezolvarea în momentul de față pe care o solicită doamna Coste este
diminuarea suprafeței terenului domeniului privat al Orașului Baia Sprie.„
Dna secretar : „Sentința s-a întabulat pe numere topografice? Se poate verifica?„
Dl Szakacs : „S-a întabulat pe numere topografice, dar nu în coordonate. Noi ne-am întăbulat ulterior în
coordonate.„
Dna secretar :„ Nu ați avut nimic de obiectat atunci este sigur că peste numărul topografic al nostru s-a
întabulat și nu alt vecin a intrat peste dumneavoastră?„
Dl Mich : „ Există construcții vechi, documente care atestă, este legal, există fundația.„
Dna secretar :„ La gard aveți autorizația?„
Dl Mich : „Atunci terenul era în extravilan și pe construcții nu se dădeau autorizații.„
Dna secretar :„ Pe extravilan nu prea se fac construcții.„
Dl Mich : „Este vorba de anii 60-70. Pe urmă au plătit amendă și apoi au intrat în intravilan. Construcția
casă este înscrisă în CF, iar pe bucătăria de vară se plătește impozit de mai bine de 10 ani.„
Dna secretar:„ Nu împărtășesc diminuarea patrimoniului orașului Baia Sprie, dar aceasta nu este
treaba mea, este a Consiliului Local.„
Dl Mich: „ Din eroare s-a intrat în curtea socrilor. Nu s-a venit la fața locului să se vadă situația reală din
teren.„
Dna președinte de ședința: „În momentul de față nu vă putem da un răspuns și o rezolvare sau o
soluționare a problemei dumneavoastră. Pe specialiștii din cadrul Primăriei îi rugăm să verifice, să vedem acea
sentință, să vedem și documentația pe care o aveți, apoi noi vom da o hotărâre.„
Dna secretar : „Sa depuneți sentința la dosar va rog frumos, ca nu am vazut-o în documentație și se
vedem daca e vorba de acest teren.„
Dl Mich: „ În sentință apare 2750 m pătrați, dar suprafața suprapusă două numere, apare 2303 metri
pătrați, deci cu 450 de metri pătrați mai puțin. În sentința față de realitatea din teren.„
Doamna președinte de ședința mulțumește și trece mai departe la Diverse unde dă cuvântului
domnului Pop Ilie.
Dl Pop Ilie: „Împreună cu domnii de lângă mine am venit să vă prezentăm o situație de pe strada
Dumbravei din Satul Nou de Sus. Vrem să vă aducem la cunoștință faptul că acolo sunt 14 autorizații de
construcție sau certificate de urbanism eliberate în momentul acesta, unele familii deja locuiesc acolo de mai
bine de un an de zile. În ultimii doi ani de zile serviciile de salubrizare și de deszăpezirea le-a făcut primăria
Groși pentru că de la primăria orașului Baia Sprie nu am primit nici un fel de serviciu de genul acesta. Am cerut
acordul pentru că sunt tocmai, să zic așa, vecini cu primăria Groși, mi s-a apărut mult mai ieftin ca să cerem
acordul pentru a ne înțepa în conductelor de apă când va fi momentul și dânșii au fost de acord această
problemă. Serviciile pe care noi la primit acolo, repet, nu au fost de niciun fel. A fost adus la cunoștința domnului
primar la un moment dat și a domnului viceprimar despre situația aceasta. Sigur că dânșii nu puteau să decidă
pentru că această situație trebuie adus la cunoștința Consiliului Local, de aceea am venit să vă informăm despre
lucrul acesta și să vă solicităm să căutați împreună cu executivul o soluție ca să putem locui acolo. Vreau să vă
spun că în acest moment și probabil că până la sfârșitul acestui an vor locui acolo 11 copii minori care au nevoie
de servicii și de condiții. Pe de cealaltă parte am solicitat către Electrica pentru racordare la energie electrică și
dânșii ne-au trimis către Primăria Baia Sprie. Am depus această informație la registratură primăriei orașului, dar
până în acest moment primăria nu a dat curs acestei cereri. Așa că și din acest punct de vedere suntem aici

pentru că suntem blocați. Atâta vreme cât plătim autorizații de construcții și taxe și impozite, pe care suntem
obligați să le plătim, cred că ar trebui ca cineva să se întoarcă și cu fața spre noi și să rezolvăm această problemă
care este de nivelul anului 2022. ”
Dl primar: „Dacă îmi permiteți, aici este și domnul arhitect șef, este o situație mai ciudată întradevăr
pentru că trupul acesta de case, practic este alipit comunei Groși, nu nouă, adică este dincolo de pășune a Satului
Nou. Noi nu avem cum să ajungem practic și logic cu utilitățile din Satu Nou în zona respectivă. Drumurile
noastre se termină în Satul Nou. Nu avem astfel nici o legătură cu zona respectivă. Zona respectivă a fost prinsă
în intravilan pentru că a existat acolo, probabil case vechi sau ceva de genul acesta. Nu știu de ce și cum în 2011 a
fost înscris în PUG ca intravilan. Dânșii au solicitat în continuare autorizației de construire și este păcat să nu se
construiască acolo pentru că este o zonă propice de construit. Efectiv rețelele noastre edilitare nu au cum să
ajungă în acea zonă. Practic, soluția cea mai corectă ar fi o modificare a limitei UAT, să cedăm terenul respectiv
către Groși. Noi am făcut propunerea în urma discuțiilor pe care le-am avut pentru că domnii au fost și la mine,
eu am făcut propunerea către primarul comunei Groși pentru un schimb de teren pentru că noi mai suntem
suprapuși cu ei în Satu Nou de Sus, suntem vecini și cu Aqua parcul și am făcut această propunere verbal
bineînțeles, am zis „dați-ne teren acolo și noi vă dăm aici”. Nu au vrut și nu am ajuns până acuma la un numitor
comun cu ei. Nu vor să cedeze din pășunea dincoace de Satu Nou de Sus, către Baia Sprie și efectiv nu o folosesc.
Nu au vrut acest lucru deși eu le-am explicat că ar avea de câștigat mult mai mult aici pentru că câștigă masa
impozabilă. În scris nu am făcut această cerere, repet, a fost doar verbal pentru că și un eventual schimb de genul
acesta este dificil de făcut. Că practic nu schimbă amprentă teren, pentru că dumneavoastră sunteți proprietatea
terenurile respective, noi schimbăm doar limita UAT-ului fără să câștigăm nimic. Ori să diminueze limitaUATului, diminuând masă impozabilă a orașului Baia Sprie, trebuie să ai un motiv, dacă ei nu sunt de acord să ne dea
nimic sau să cedeze undeva să putem regla limitau UAT-ului astfel încât să nu pierdem noi cedând acolo, noi să
le dăm acolo și să ne dea în altă parte, că ne învecinăm pe o distanță lungă cu Groșul, ar fi de unde. Situația dacă
era simplă am fi rezolvată, dar nu este așa de simplă și o modificare de limită de UAT cu cedare de masă
impozabilă presupune mai multe lucruri, nu doamna secretar domnul arhitect, poate ne lămuriți în sensul acesta
ce soluții s-ar putea găsi rapid? Baia Sprie nu poate să furnizeze servicii acelor case pentru că nu avem cum să
ajungem să vă putem furniza apă, canalizare, deszăpezire, iluminat public nu avem punctul de consum acolo noi.
Să tragem punct de consum din Satu Nou până acolo, costă foarte mult și este inutil. Zona este foarte departe de
Satul Nou. ”
Dl Pop Ilie: „Domnule primar eu apreciez că sunt sincer și că ați fost deschis. Până la urmă noi suntem
aici oameni cu înțelepciune care am venit să căutăm soluții. Eu cred că soluția pe care dumneavoastră ați propuso poate fi pusă în practică, dar bănuiesc că trebuie pornită de undeva. Simpla discuție purtată între două sau mai
multe persoane fără să fie nimic scris, eu zic că este puțin prea puțin. Așa că, de undeva trebuie să pornim și nu
știm de unde să pornim pentru că nu putem să stăm așa. ”
Dl primar: „Un prim pas care trebuie făcut este să reglam limita între cele două UAT-uri, de comun
acord. Nu domnule arhitect?”
Dl consilier Bîrda: „Domnule Petruș de ce suprafață vorbim?”
Dl Petruș: „2 hectare, terenurile și drumul. Susțin și eu din start ideea că ar fi binevenit și necesar să se
facă transferul de la Baia Sprie la Groși pentru asigurarea utilităților. În momentul de față nu zic că este
imposibil, dar este foarte greu și foarte costisitor să încercăm să asigurăm utilitățile acolo. Din punctul acesta de
vedere trebuie să spun că suntem presați să încercăm să rezolvăm problema. ”
Dna secretar: „Consiliul Local a mai avut o procedură similară dacă vă aduceți aminte cu municipiul
Baia Mare. Se face hotărâre de consiliu atât de către noi pentru începerea acestor demersuri și pentru aprobarea,
nu este vorba de schimb, este vorba de transfer, vorba de o grănițuire, o stabilire a limitei teritoriale UAT Baia
Sprie, respectiv a UAT Groși. Trebuie să fie hotărâre de consiliu atât de la noi cât și de la Groși, după care se face
o dispoziție în care se stabilește o comisie alcătuită din specialiștii de la Baia Sprie, cât și specialiștii de la Groși și
de la OCPI împreună cu reprezentantul Instituției Prefectului. Se întocmesc documentații tehnice a se stabili
traseul pe limite geografice, pentru o nouă g e grănițuire, uite că am găsit cuvântul potrivit, că nu este nici
schimb și nici transfer. Practic este o stabilire a și trasare a limitelor de comun acord. ”
Dl Pop Ilie: „Dacă îmi permiteți, atunci de unde trebuie să începem?”
Dna secretar: „Trebuie să vă adresați și comunei Groși. Trebuie să purtăm o corespondență cu ei și în
aceeași perioadă istorică să adoptăm o hotărâre atât noi cât și ei. ”
Dl primar: „Ați spus că de ce am făcut-o verbal. Păi verbal trebuie să facem acest lucru pentru că trebuie
să fie de comun acord, foarte important acesta aspect. Ori noi știm ce dăm în acest moment, dar nu știm ce
primim. Ei nu au propus o soluție, ei vor numai să primească. Dacă trasam limita noi trebuie să rămânem cu
aceeași suprafață totală a orașului Baia Sprie și ei la fel și să nu ni se modifice suprafețele totale.”

Dl Pop Ilie: „Am înțeles. O să facem atât pentru Primăria Baia Sprie, cât și pentru Primăria Groși,
aceeași solicitare. Din ce am înțeles de aici este că toată lumea are de câștigat. Primăria Baia Sprie scapă de o
investiție pe care nu și-o poate permite în momentul acesta și nici în viitor sau are alte priorități, în acest fel
renunța la două hectare pe care le primește în altă parte, iar primăria Groși va câștiga privind încasarea
impozitelor de la noi Mulțumim frumos.”
Doamna președinte de ședință oferă cuvântul domnului Petcaș.
Dl Petcaș: „Bună ziua doamna președintă, domnule primar, doamna secretar, domnilor consilieri. Am
fost la dezbaterea publică organizată în 18 martie 2022 referitor la licitația ce trebuie să aibă loc pe terenurile
pășuni deplasându- mă către casă și în zilele care au urmat, bineînțeles m-am întrebat diferite întrebări pe care
un om de rând și le pune. Am un număr de animale și nu doresc să mă duc cu ele în Izvoare, trebuie să le
pășunez aici. Am contracte, firma, plătesc taxe, impozite, sunt plătitor de TVA și așa mai departe. Întrebarea
este, doamna președinte, din partea Consiliului Local Baia Sprie s-au scos spre închiriere patru loturi de pășune.
Din discuțiile pe care noi le-am avut cu ocazia întâlnirii noastre, știți cum merge, eu îmi apăr punctul de vedere,
o asociație așa zisă în Satul Nou de Sus, cu sprijinul oarecare a nu știu cui, vin cu propunerile dumnealor, aR vrea
să acapareze din nou tot terenul ca să le stăm la dispoziție, în felul faptului că noi cei mai mici să nu putem să
beneficiem de niciun sprijin ilegal ca să putem intra în posesia unei pășuni sau să avem pentru animalele
noastre. Dar eu personal am un număr mare de animale, să le cresc, sunt de rasă, cu Statul Român sunt la zi, cu
primăria la fel, cu taxele plătite la zi, iar întrebarea este următoarea: licitația va avea loc, dacă voi ieși câștigător
privind la suma de închiriere care o voi scoate în evidență ca să o plătesc pentru că îmi permit lucrul acesta, am
active și pot să mă iau la întrecere cu asociația oricând, nu este problemă, voi putea ca să intru în posesia ei dacă
numărul de animale în prezent înscris pe acel tabel nominal care trebuie să îl prezint, cui trebuie să prezintă acel
tabel domnului primar, că așa prevede legea 34 din 2013, primarul trebuie să verifice încărcătura de animale, cui
trebuie să prezintă acel tabel? Acum înainte de licitație, după licitație? Dacă voi ieși spre exemplu prin absurd,
câștigător la un lot, la ce mare, într-un fel mi se pare strigător la cer 60 de hectare să le scoți intr-un lot, domnul
specialist ar fi trebuit să împartă suprafața în două, să ne fie mai ușor să participăm și să putem să beneficiem și
cei mici de oarecare sprijin de a putea închiria. Toată lumea are interese. Dacă prin absurd ies câștigător pe acel
lot și vine asociația și va spune că au 200 de animale și eu am un număr mai mic, din start am picat. Așa s-a
subliniat la întâlnirea de dezbatere publica din partea reprezentantului inspector, că dacă nu este încărcătură de
animale am pierdut din start licitația. Pe mine aici mă deranjează situația. Dacă voi câștiga la suma, pot să
plătesc la început tot nu mă deranjează, mă încurcă cumva numărul de animale? ”
Dl Szakacs: „Dacă îmi permiteți, la ședința de vineri chiar doamna secretar a pus întrebarea, domnilor
sunteți de acord cu această împărțire? ”
Dna secretar: „Da, eu am întrebat și am așteptat mai multe păreri, nu ați vorbit numai dumneavoastră,
restul nu a vorbit nimic. Eu vă spun la ce m-am așteptat să veniți toți crescătorii din Satu Nou care dețineți
animale și să spuneți „ domnilor nu faceți 4 loturi faceți 5 să încăpem toți. Nu faceți un lot de faceți și unul mai
mic că poate este un crescător mai mic care nu deține un număr așa mare de animale”. Nimeni nu a avut nici o
opinie, toată lumea a fost mulțumită cu ceea ce s-a prezentat.”
Dl Petcaș: „Din cei prezenți erau patru reprezentanți ai asociației care nici nu mișcă în front. Vă rog să
consemnați problema unor lucruri: de la aceasta asociație, la ora actuală, avem peste 20 de familii, interesant,
care nu au nici un animal în grajd. Voi prezenta un tabel, nu mă duc la medic, mă duc că știu casele și am vecini,
șapte familii care nu au nici o vacă. Anul trecut a avut loc o ședință a acestei asociații, s-a făcut în tabel cu
șmecherie, s-a pus data pe el și i-au pus să semneze. Acum eu voi fi foarte atent și de aceea am vrut să cer
permisiunea dumneavoastră, dacă cumva găsim în fals pe acel tabel, eu voi prezenta real, că am un număr mare
de animale cu trei grajduri și nu îmi ajunge spațiu la ele, și când văd familia nu vă spun numele, o avut cinci vaci,
una nu este. Dar pe tabel figurează cu prioritate. ”
Dl primar: „Întradevăr așa spune legea, dar primarul are un executiv, care a făcut în caiete de sarcini
aprobată de consiliul local, aici este și domnule Răzvan, și tot ceea ce întrebați dumneavoastră sunt lucruri
precizate în acel caiete de sarcini. Licitația se va desfășura conform acelui caiete de sarcini, iar dacă ulterior se
constată că sunt documente false, minciuni, bineînțeles că se va lua terenul înapoi și vor da cu subsemnatul cei
care au făcut documente false. Da noi ce facem executivul, trebuie să facă conform legii. Declarația de animale
cine avizează, nu doctorul veterinar? Dacă mint și doctorul, nu numai proprietarul spune că are cinci vaci,
trebuie să fie ștampila de la doctorul veterinar. Mai greu este să mint dacă am toată lumea. Trebuie să fie un
număr exact și real, nu pot să inventezi tu din cap. Mi greu să cred că o să mintă chiar în halul acesta. Prima
întrebare pe care ați pus-o, este cea legată dacă licitează cineva pe o suprafață mai mare decât are încărcătura de
animale. Ce se întâmplă domnule jurist? ”
Dl Ropotoaia: „Licitația este organizată conform unei ordonanțe în care sunt precizate patru criterii de
atribuire, dumneavoastră nu puteți să puneți un preț atât de mare și să nu aveți încărcătura de animale. Trebuie

să îndepliniți toate cele 4 criterii. Fiecare criteriu are o pondere, suma lor este sută la sută. Veniți luni și vă explic
totul din nou.”
Dna secertar: „Domnul Petcaș întreabă dacă încărcătura de animale este condiție de eligibilitate.”
Dl Ropotoaia: „Da este, dar încărcătura minimă.”
Dl Petcaș: „După ce va avea loc această licitație și vor fi desemnați câștigătorii, marea majoritate a
cetățenilor din acea localitate se vor refugia spre acele persoane câștigătoare, dar acum nu îndrăznesc de diverși
așa. Punct. Dacă este câștigător și mai este până la termenul de 15 mai depune ultima declarație la APIA, este
timp să se rezolvă problema cu încărcătura. Pe mine mă interesează eligibilitatea. Dacă cineva din punct de
vedere financiar câștigă, este eligibil dacă nu are acea încărcătură de animale solicitată? ”
Dl Szakacs: „Este vorba de încărcătura minimă. Dacă sunteți sub încărcătura minimă, nu mai sunteți
eligibil, nu puteți participa la licitație, că nu dețineți numărul minim de animale. ”
Dl Petcaș: „Întrebarea numărul 2 pentru lotul de 10 hectare, ce încărcătură de animale este necesară?”
Dl Szakacs: „0,3 unitate vita mare pe hectar. 35 de vaci. La 3 hectare o vacă. Acesta este minim. Nu
puteți avea mai puține.”
Dl Petcaș: „De aceea am venit azi la dumneavoastră să mă lămuriți pentru că să vă spun ceva, eu nu dau
înapoi. Referitor la amenajamentul pastoral, să mă urmărească domnul primar, în lege se spune un lucru, se
spune că se face o verificare anuală referitoare la întreținerea pășunii. Vă rog să îmi spuneți dumneavoastră
domnule primar, aici la păduricea din Satu Nou de Sus, partea cea de 20 de hectare, cui îi intra în atribuțiuni ca
să facă verificarea în teren. O rugăria este acolo. Am o faci cu pulpa pe jos și și-a distrus pulpa că am dat la
veterinar câte două-trei milioane RON. Între pădurea de stejar, peste vale din sus, spre oile lui Ilie, atât am bătut
din gură să vină să o curețe, dar ei și-au bătut joc.”
Dl primar: „Domnule Petcaș, să vă răspund, în fiecare an am trimis control de la Registrul Agricol și au
întocmit un proces verbal de ieșire la fața locului. Să știți că eu am trimis. Dacă cumva este o suprapunere și a
rămas cumva, că acolo vorbim de o suprapunere cu Groși, dacă e despre aia e vorba pe babele aicea rămas
necurățată și în aer, dar ei au fost în control și au controlat, pe lângă APIA, faptul că îți controlează APIA
suprafața, și Registrul Agricol de la Baia Sprie. ”
Nu sunt alte discuții, în consecință, doamna președinte de ședință declară închise lucrările ședinței
ordinară din data de 24 martie 2022.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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