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Incheiat azi 16 SEPTEMBRIE 2020, la sediul Consiliului Local al orasului Baia de Arama, judetul
Mehedinti, unde are loc sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Baia de Arama,
convocata prin convocatorul inregistrat sub nr. 10214115.09.2020, emis de catre domnii consilieri locali
Vaidianu Ion, Varzob Lavinia, Maria lulian, Vilti Gheorghe, Salapa lon, la care sunt prezenti 12 consilieri
din totalul de 15 in functie ( absent: Ciochina Ilie, Despau lon, Tatomir Valentin ) si are urmatoarea ordine
de zi:

1. Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier local pentru indeplinirea temporara a atributiilor
domnului Maria Iulian - viceprimar desemnat pentru a exercita atributiile conferite prin lege functiei de
primar;

In vederea limitarii si diminuarii raspandirii coronavirusului SARS * Cov 2 si a respectarii
prevederilor legale in materie, impuse, in sala de sedinte intrarea se efectueaza cu pu(area echipamentelor de
protectie.

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobata in unanimitate ( 12 voturi ,,pentru" ).
Se supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 11.09.2020, acesta fiind aprobat

in unanimitate (12 voturi ,,pentru").
In continuare, domnul presedinte de sedinta Vaidianu Ion prezinta proiectul de hotarare privind

delegarea unui consilier local pentru pentru indeplinirea temporara a atributiilor domnului Maria Iulian -

viceprimar desemnat pentru a exercita atributiile conferite prin lege functiei de primar.
Domnul Vaidianu Ion spune ca pentru asigurarea functionalitatii Primariei orasului Baia de Arama, cei

5 consilieri locali, care am si convovocat connsiliul local in sedinta extraordinara de indata, il propunem pe

domnulTunaru Ilie.
Domnul Lazar Nicolae ilpropune pe domnul Vaidianu Ion.
Domnul Vaidianu lon refuza sa fie propus.
Domnul Margelu Nicolae il propune pe domnul Lazar Nicolae.
Domnul Lazar Nicolae refuza sa fie propus.
Domnul Boteanu Cornel roaga consilierii sa se gandeasca si sa faca tot posibilul ca sa treaca o

propunere pentru ca nu poate sa functioneze primaria fara un consilier care sa indeplineasca atributiile
viceprimarului cu atributii de prirnar. Eu nu am putut sa raman, am spus ca o sa stau pana pe 10.09.2020, nu
am stiut ca lucrurile se prelungesc, eu am o situatie speciala la Bala. PSD a renuntat sa faca o propunere din
randul partidului, fapt ce arataca suntem neutri. DomnulTunaru Ilie este o propunere care ne onoreaza sica
atare,va rog sa facem tot posibilul, desi de la PNL mai lipsesc consilieri. Eu va spun sincer nu mai pot sa vin.

Domnul Lazar Nicolae spune: vorbim frumos si afirmam ca primaria este necondusa. De cand a plecat
fostul primar, toata lumea a fost foarte mandra si s-a aprobat in consiliul local, cu majoritate covarsitoare, ca
viceprimarul Maria Iulian sa indeplineasca atributiile functiei de primar. Acesta a luat 14 luni bani de primar
si nu s-a vazut nimic, iar acum cand e responsabilitate toata lumea fuge si spune ca PNL-ul e de vina pentru
dezastrul care e in primarie. Deci nu spuneti ca PNL - ul lipseste pentru ca PSD-ul a votat majoritar pe

domnul viceprimar. De ce si-a asumat mandatul, de ce l-a acceptat daca se considera incapabil de a conduce
primaria, din care s-a inlluctat beneficiind de salariu din bani publici? De ce se fuge cand e raspundere?

Domnul Vaidianu Ion spune ca la momentul incetarii mandatului de primar al orasului Baia de Arama
si PNL-ul a votat ca domnul Maria lulian sa indeplineasca atributiile de primar.

Domnul Salapa Ion spune ca era normal ca atributiile sa le preia domnul viceprimar, insa omul a avut
niste probleme medicale, s-a operat la coloana. S-a retras pentru ca a avut probleme, nu pentru a fugi de

raspundere.
Domnul Maria Iulian spune ca este un concediu medical care poate fi consultat. Il intreb pe domnul

Lazar Nicolae unde a fost cele l4 luni cat am condus primaria de unul singur? Nu s-a blocat, s-au dat salarii,



s-a facut ce s-a facut. Il intreb pe domnul Lazar Nicolae daca, cunoaste un motiv pentru care nu s-a dat
drumul la proiecte. Stiti cate dosare si probleme sunt la nivelul institutiei.

Domnul Lazar Nicolae spune ca dosarele sunt munca executivului si dumneavoastra ati facut parte din
executiv. Executivul nu sunteti numai dumneavoastra, la general vorbesc.

Domnul Vaidianu Ion spune ca asfaltarea celor l6 Km nu s-a putut demara pentru ca nu s-a finalizat
expeftizatehnica a lucrarilor pe calamitati care au fost platite si neexecutate. Nu puteam acoperi niste lucrari
neexecutate cu astfalt.

Domnul Salapa Ion spune ca s-au platit 18 miliarde si nu s-au efectuat lucrarile pe timpul mandatului
domnului Dunarintu lonel Rafael. Lumea trebuie sa stie.

Constatandu-se ca nu mai sunt alte propuneri, domnul secretar Curelea Victor Sabin prezinta
buletinele de vot, acestea fiind semnate de presedintele de sedinta si stampilate pe verso. Totodata explica si
modalitatea de vot.

Se organizeazavotul in mod secret, apoi se trece la operatiunea de consemnare arczultatului votarii,
domnul Tunaru Ilie obtinand un numarde l0 voturi ,,pohtru", 1 ,,abtinere" si I vot,,impotriva", proiectul de
hotarare fiind astfel adoptat.

Domnul Tunaru Ilie afirma ca este onorat pentru ca a fost delegat pentru indeplinirea temporara a

atributiilor viceprimarului cu atributii de primar. Este o perioada grea, dar o sa incercam sa facem treaba.
In sedinta este prezenta doamna Lupulescu Anisoara care expune consiliului local faptul ca baiatul

dansei are probleme de sanatate, in speta diabet zaharattip 1. Conform normelor Ministerului Sanatatii acesta
nu poate participa fizic la orele de curs. Copilul trebuie sa faca lectiile online. Am depus cerere ca sa poata
invata online, la scoala nu aveau internet si nici aparatura.leri am fost la doamna director si mi-a comunicat
ca imi pune la dispozitie calculatorul personal al dansei. De intemet s-a rezolvat, au venit cu un modem, insa
nu au laptop. Eu le-am spus ca vin personal cu aparatura, pentru a putea incepe si baiatul meu scoala. In
situatia mea sunt mult mai multe cazuri, insa din inconstienta parintii i-au dus la scoala. Eu va intreb ca
cetatean al orasului, copilul meu are dreptul sa inceapa scoala?

Domnul Lazar Nicolae spune: este prima data cand va adresati consiliului local. Consiliul Local a luat
la cunostinta si se varezolva problema. Dreptul la invatatura este un drept fundamental.

Domnul Vaidianu Ion spune ca greseala este a liceului si a administratorului. Avem primar acum,
convocam sedinta si alocam bani, insa la solicitarea liceului, in functie de necesitatile prezentate.

Domnul Lazar Nicolae afirma ca administratorul a spus caare bani si ca nu sunt probleme.
Domnul Sanislav Florin Lucian spune: in ultimele 5 luni de zile l-am sunat in nenumarate randuri pe

administratorul liceului sa-l intreb daca arc bani la scoala, daca este pregatit de inceperea noului an scolar,
raporlat la situatia pandemica. Noi trebuie sa tratam cu foafte mare atentie, sanatatea este foarte impoftanta,
mai ales a copiilor. Mi-a comunicat ca are de toate, materiale de protectie, dezinfectant etc. La liceu
competenta este maxima, iar noi aflam acum ca sunt total nepregatiti. Consiliul Local are competenta si putea
sa rezolve problemele.

Domnul Vaidianu Ion spune ca a cerut demisia administratorului. Cosiliul Local are atributii in sensul
de a aproba, nu sa faca treburi executive. Administratorul a spus ca are de toate si nu a cerut nimic.

Domnul Lazar Nicolae spune ca doamna Lupulescu Anisoara are dreptate, dar se va rezolva.
Domnul Margelu Nicolae afirma ca, in urma cu o luna in sedinta consiliului local, liceul a transmis

solicitare pentru suma de 50.000. De ce nu am alocat atunci? Hai sa nu mai facem campanie.
Domnul Boteanu Cornel spune ca doamna Lupulescu Anisoara a ridicat o problema corecta, umana,

copilul are nevoie de aparatura pentru a incepe scoala. Doamna director a solicitat, eu v-am rugat sa aprobam
mai mult, greseala a fost ca nu a specificat pentru ce. Colegii mei au avut dreptate aici. Trebuie invitat
administratorul sa spuna exact pentru ce solicita suma.

Doamna Lupulescu Anisoara spune ca nu internetul a fost o probelema, ci aparatura lispa pentru a se

desfasura cursurile online. Tehnologia este viitorul. Am imprumutat personal un laptop de la Severin.
Domnul Salapa Ion spune ca de maine avem primar, se va convoca sedinta si se vor rezolva

problemele.
Domnul Baloi Iont Victor spune ca daca avem posibilitate, trebuie sa ajutam si liceul prin alocare de

fonduri.
Domnul Sanislav Florin Lucian spune ca a fost personal la scoala Marasesti, se zidesc pe acolo niste

carumizi, deci este exclus sa aiba copiii baie. Administratorul a ales sa se apuce de baie cand incepe scoala.



Acest lucru da dovada de un prost management. Si la spital situatia este grava, s-a ratat curatenia de
primavara. Angajatii spitalului cara hainele bolnavilor de covid in sac pe coasta spitalului. Consiliul Local
trebuia sa ia masuri, pentru ca directorul si administratorul sunt in campanie electorala si nu au timp.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

Secretar,
Curelea [ctor Sabin
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Presedinte de sedinta,
Vaidianu


