
ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI
ORA$UL BAIA DE ARAMA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat azi 16 NOIEMBRlF.2O2O,la sediul Consiliului Local al oraqului Baia de Aram5., judelul
Mehedin{i, unde are loc Eedinta ordinard a Consiliului Local al ora;ului Baia de Aram6, convocatd prin
Dispozilia nr.205 din 09.11.2020, emis6 de primarul oraEului Baia de Aram[, dornnul Tudorescu Ilie Ion, la
care sunt prezenti 11 consilieri locali aleqi care au depus jurdmAntul si 4 consilieri locali supleanli, validali de
catte Judecdtoria Baia de Aramra, oare nu au depus jurdmdntul, si are urmatoarea ordine de zi:

^ 1. Depunereajur6mdntului de cdtre consilieri locali supleanli ale cdror mandate au fost validate prin
Incheierea Judecdtoriei Baia de Aramd din data de 05.11.2020, pronun{atd in cadrul dosarului nr.
10911181/2020;

2. Proiect de hot[rdre privind organizarca comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraqului
Baia de Aramd, judelul Mehedinti - ini{iator Tudorescu llie lon - primar;

3. Proiect de hot[rdre privind alegerea preEedintelui de gedin]d - iniliator Tudorescu llie lon -
primar;

4. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului legal in cadntl Proieciltlui ,,f)otarea
Casei de Culturd cu echipamentele necesare promovarii patrimoniului cultural in oraEul Baia de Aramd,
judelul Mehedinli" - iniliator Tudorescu llie lon - primar;

5. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al ora;ului Baia de Aramd pentru anul2O2O
- iniliator Tudorescu llie lon - primar;

6. Proiect de hotdrAre privind alegerea viceprimarului oragului Baia de Aramd, judelul Mehedinli
iniliator Tudorescu llie lon - primar;

In vederea limit5rii Ei diminudrii rdsp6ndirii coronavirusului SARS - Cov 2 qi a respectdrii
prevederilor legale in materie, impuse, in sala de qedintl intrarea se efectueaz[ cu puftarea echipamentelor de
proteclie.

Se supune la vor ordinea de zi, aceasta fiind aprobatd in unanimitate ( l5 voturi ,,pentru").
Se supune la vor procesul verbal al qedinlei din data de22.10.2020 privind ceremonia de constituire

a Consiliului Local al oraqului Baia de Aram[, acesta fiind aprobat cu 1l voturi ,,pentru" si 4 ,,abtineri"
(Crlcu lon, Cunild Gabriel Adrian, Martinescu Grigore Claudiu, Virzob Toader).

Domnul secretar Curelea Victor Sabin prezinti Incheierea din data de 05.11.2020, pronunfatl de
cdtre Judecdtoria Baia de Aram5 in cadrul dosarului 1091118112020, prin care au fost validate un numdr de 4
mandate de consilieri locali supleanli Ei invalidate un numdr de 3 mandate de consilieri locali supleanfi,
precum gi procedura de depunere a juramAntului. Consilieri locali suplenli se vor prezenta pe rand, in ordine
alfabetici, in fala unei mese special amenjate, pe care se aflI un exemplar din Constitulia Romdniei qi
Biblia. Consilierul va pune mana atdt pe Constitufie, cdt qi, dacd este cazul, pe Biblie, qi va da citire
juram6ntului, dupd care va semna jurdmdntul de credinjd. Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazd.la dosarul
de Eedinfd, iar al doilea se inmdneazd consilierului local supleant.

Rugdm consilieri locali suplenli , ale cdror mandate au fost validate, sd depun6, in ordine alfabeticd,
potrivit art. 1 1 7 , alin. (l ) din OUG nr. 5712019, urmdtorul jurdm6nt:

,,JLtr sd respect Constitulia ;i legile ldrii qi sd fac, cu bund-credinld, tot ceea ce std tn puterile ;i
priceperea mea pentru binele locuitorilor oraqului Baia de Aramd. ASa sa-mi ajute Dumnezeu"

Formula religioas[ de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurdmdntul putdnd fi
depus qi frrd formuld religioasd.

Jurdm0ntul se imprimd pe un formular special qi se semneazd,in doud exemplare, de fiecare ales
local.

Dupd depunerea jurdmdntului de catre domnii Cucu Ion, Cunild Gabriel Adrian, Martinescu Grigore
Claudiu Ei Virzob Toader, domnul secretar dd citire extrasului din Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri
pentru asigurarea transparenlei in exercitarea demnitdlilor publice, a funcliilor publice Ei in mediul de afaceri,
prevenirea Ei sanclionarea corupfiei, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, precum qi cele din OUG nr.
5712019, referitoare la conflictul de interese qi regimul incompatibilitdfilor aleqilor locali.



in continuare, domnul secrctar prezintd, proiectul de hotdrAre privind organizarca comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al oragului Baia de Aramd, judeful Mehedinti.

Dupd consultare, consilierii locali, propun pentru intreaga duratd a mandatului Consiliului Local al
oraqului Baia de Aramd, organtzareacomisiilor de specialitate in urmatoarea componen![:

I. Comisia pentru invaldmant, sdndtate, familie, activitili social - culturale, culte, muncd qi proteclie
sociald, protecfia copilului, tineret Ei sport: 1. Gogan Ion Petre - preqedinte; Berbec Dorel - secretar;3.
Virzob Dorin - membru;

II. Comisia pentru activitAli economice Ei financiare: 1. Cojocaru Ioan - preqedinte; 2. Baloi lonu!
Victor - secretar; 3. Sanislav Florin Lucian - membru; 4. Martinescu Grigore Claudiu - membru; 5.
Alexandru Bogdan Cezar - membru;

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului qi urbanism: l. Sanislav Florin Lucian - preqedinte; 2.
Virzob Toader - secretar; 3. Buncianu Mirel- membru;

IV. Comisia juridicd: l.Tatomir Valentin - preEedinte;2. Ancuta Victor - secretar; 3. Cucu Ion -
membru;4. Cunitd Gabriel Adrian - membru, 5. Salapa Ion - membru;

Se spune la vot proiectul de hotdrAre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al oraqului Baia de Aram[, jude{ul Mehedinti, acesta fiind aprobat in unanimitate (15 voturi ,,pentru").

Se ia o pauzd, timp in care comisiile de specialitate constituite procedeazd la analizarea proiectelor
?nscrise pe ordinea de zi,in vederea emiterii rapoartelor de avizare.

In continuare, constatAndu-se depunerea de cdtre comisiile de specialitate a rapoartelor de aviare,
domnul secretar prezintd, proiectul de hot[r6re privind alegerea preqedintelui de Eedinla.

Domnul Tatomir Valentin il propune pe domnul Cojocaru Ioan.
Se supune la vot proiectul de hotirAre privind alegerea preEedintelui de qedinld cu propunerea in

persoana domnului Cojocaru Ioan, acesta fiind aprobat in unanimitate (15 voturi ,,pentru").
In continuare, domnul preqedinte de sedin![ Cojocaru loan, prezint[ proiectul de hot[rAre privind

desemnarea reprezentantului legal in cadrul Proiectului ,,Dotarea Casei de Culturd cu echipamentele
necesare promovarii patrimoniului cultural in oraEul Baia de Aram[, judelul Mehedinli", acesta fiind
supus la vot qi aprobat in unanimitate (15 voturi ,,pentru").

In continuare, domnul prqedinte de qedinlE prezintd, proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului local al oraqului Baia de Aramd pentru anul2020.

Domnul Sanislav Florin Lucian afirmd cd a observat cd se propune diminuarea sumelor de la
dezvoltare comunald pentru efectuarea de cheltuieli cu iluminatul flestiv.

Doamna Ardeleanu Simona Mioara - sef serviciu contabilitate afirmd cd suma de 100.000 lei se
diminueazd de la investilia PUG, care este o investilie ce se intinde pe o perioadd de 3 ani, iar pentru acest
an s-a considerat ca nu se mai efectueazd cheltuieli.

Domnul Sanislav Florin Lucian afirmd cd suma propusd pentru cadouri este micd, iar cea alocat[
pentru iluminat este mare. Din referatele anexd la proiectul de hotdrdre nu rezulta numdrul beneficiarilor de
cadouri, asadar apreciez cd nu ne putem pronunla daca suma este suficient[. Daca hotdrdm s5 dam cadouri,
consider totuEi cd acestea trebuie sa fie consistente, iar Consiliul Local trebuie sa cunoasc[ ce conlin.

Doamna Ardeleanu Simona Mioara spune ca in trecut s-au cheltuit sume pentru inchirierea
echipamentelor de iluminat festiv, iar anul acesta dorim sa achiziliondm aceste echipamente.

Domnul Alexandru Bogdan Cezar afirmd ca trebuie o mai mare rigurozitate la intocmirea
referatelor de cdtre compartimentele de specialitate, in aqa fel incat sa stim ce se doreqte s[ se achizilioneze
qi pe ce se cheltuiesc banii. Se pot ataqa qi oferte ale produselor.

Domnul Sanislav Florin Lucian spune cd nu mai trebuie sa ne raportdm la ce a fost in trecut.
Domnul Martinescu Grigore Claudiu spune cd trebuie sd stabilim un cuantum al cadoului.
Domnul Tatomir Valentin spune cd la intocmirea bugetelor se fac raportdri la cheltuielile din anii

bugetari anteriori. in anul precedent cheltuiala per cadou a fost de 30 lei. lntr-adevdr referatele trebuie
intocmite mai pretenfios, funclionarii urmdnd a fi disciplina{i in acest sens.

Domnul Sanislav Florin Lucian solicitd ldmuriri asupra sumei de 100.000 lei alocatd la capitolul
7r.0r.30.

Doamna Ardeleanu Simona Mioara spune cI acesta sumS a fost alocatS pentru realizarea investitiei
de alimentare cu gaze.



Domnul primar, Tudorescu Ilie Ion spune cd prima etapd pentru demarerea acestei investilii este
efectuarea ridicdri lor topografi ce.

Domnul Ancula Victor spune cd anul acesta, Consiliul Local a aprobat efectuarea investiliei de
carlografiere a drumurilor qi intocmire a h64ilor digitizate.

Domnul Sanislav Florin Lucian solicitd ldmuriri asupra sumei de 10.000 lei propusd a fi viratd in
cadrul capitolului 51.2A.01.03, aliniatul 20.01 .08.

Doamna Ardeleanu Simona Mioara spune ca se plopun virdri de credite in cadrul aceluiaEi capitol
pentru achitarea facturilor la telefonie, internet, poqt6.

Domnul Sanislav Florin Lucian solicitd ca la urmdtoarea sedinld a Consiliului Local sa se prezinte
cheltuielile efectuate cu telefonia, inclusiv beneficiile primite aferente contractelor.

Domnul Cojocaru Ioan spune ca executivul sd intocmeascd un proiect de hotdrAre refleritor la
achizilionarea de cadouri cu ocazia sdrb[torilor de iarnd, in care sa fie stipulate cele relatate, Ei care sd fie
supus anlizei Consiliului Local in urmdtoarea sedin![.

Domnul primar, Tudorescu Ilie Ion afirm[ cd urmeazd sd se aloce fonduri prin Administra{ia
Fondului de Mediu pentru reabilitarea iluminatului stradal, iar pe acest considerent formulez urmltorul
amendament la proiectul de hotdrAre:

- se diminueazd, cheltuielile la capitolul 84.2A.03.03 -71 .01.01 ( strdzi ) cu suma de 50.000 lei;
- se majoreazd,cheltuielile la capitolul 70.2A.06 ( iluminat public ) -71.01.30 ( reabilitare iluminat

public stradal cu finanlarea Administraliei Fondului de Mediu ) cu suma de 50.000 lei;
Doamna Buncianu Daniela - director financiar contabil in cadrul Spitalului Ordqenesc Baia de Aramd

spune ca rectificarea privegte fondurile alocate de c[tre Consililul Local in bugetul inifial. Aqadar, am primit
in bugetul inilial suma de 500 mii lei, sumd ce a fost prevzut[ in lista de investi]i aprobatd. Odat[ cu aparilia
infecliei cu SARS COV 2 Spitalul a accesat fonduri europene, iar echipamentele pentru care am primit
cofinanfare de 40 o/o din fondurile bugetului local le-am prevdzut in solicitarea de fonduri europene, in
consecinld rugdm ca suma alocat5 in bugetul inilial sa o transferam la urmdtoarele investifii:

- Bazine sursd apd suplimentarl, (2 buc);
- Remorci maEind pentru transpoftul hranei (2 buc);
- Balanld transfuzii sanguine (1 buc);
- Container (2 buc);
- Motocultor qi remorc6;

Diferenla a fost repartizatd pe bunuri qi servicii. Odata cu aparilia pandemiei noi suntem platili
rapoftat la cheltuielile efectuate, ci nu la serviciile prestate.

Domnul Tatomir Valentin intreabd care ar fi cele mai mari cheltuieli cu bunuri gi servicii, la care
doamna Buncianu Daniela spune ca cele mai mari cheltuieli sunt reprezentate de service - ul aparatelor
medicale, cdldura, medicamentafia Ei dezinfeclia.

Domnul Cucu Ion intreab[, raportat la faptul c[ beneficiazd qi alte comune de serviciile medicale
oferite de Spital, dacd putem sa facem un pafteneriat in sensul de a susline financiar spitalul Ei alte unitdli
administrativ - teritoriale, la care doamna Buncianu Daniela spune ca legal nu se poate, doar in mdsura in
care se infiin[eazd"o asociafie in acest sens.

Domnul Tatomir Valentin afirmd cd singura solulie ca qi alte unitdli administrativ teritoriale sd
participle la finanlarea Spitalului Or[qenesc Baia de Aramd este ?nfinlarea unei asocialii.

Domnul primar, Tudorescu Ilie lon, spune ca urmeazd, s[ demardm construirea unui corp nou de
spital cu doud seclii, cardiologie qi neurologie, iar din disculiile avute cu reprezentanlii unitalilor
administrative teritoriale vecine, arezultat deschidere in sensul asocieri si suslinerii financiare.

Domnul Alexandru Bogdan Cezar spune cd vorbim de infinlarea unui spital nou, dar nu luam in
cons iderare po sibi litate a atr agerii d e spec i al i Eti.

Domnul Cuni16 Gabriel Adrian spune ca pentru atragerea specialiqtilor trebuie gasitd o solutie cu
privire la punerea la dispozilia acestora a unor garsoniere pe modelul celor construite in campusul scolar.

Domnul primar, Tudorescu Ilie Ion spune ca se va apleca asupra tuturor contractelor de inchiriere a
locuinlelor din fondul locativ al oraqului Baia de Aram6.

Domnul preqedinte de qedinld Cojocaru Ioan supune la vot proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului local al oraEului Baia de Aramd pentru anul 2020, cu amendamentul formulat de iniliatorul



proiectuluide hotdr6re, respectiv :- se diminueazdcheltuielile lacapitolul 84.2A.03.03 -71.01.01 ( strdzi ) cu
suma de 50.000 lei;
- se majoreaz[ cheltuielile la capitolul 70.2A.06 ( iluminat public ) - 71.01.30 ( reabilitare iluminat public
stradal cu finan{area Administra}iei Fondului de Mediu ) cu suma de 50.000 lei, acesta fiind aprobat cu 12
voturi ,,pehtru" qi 3 ,,ab1ineri" (Berbec Dorel, Sanislav Florin Lucian, Virzob Dorin).

Domnul Martinescu Grigore Claudiu solicit[ prezentarea situafiei financiare a Primdriei.
In continuare, domnul pre;edinte de Eedinld Cojocaru Ion prezintd proiectul de hotdrAre privind

alegerea viceprimarului oraqului Baia de Aramd, judeful Mehedinli.
Domnul Baloi lonu! Victor il propune pe domnul Bucianu Mirel.
ConstatAndu-se ca nu mai sunt alte propuneri, domnul secretar Curelea Victor Sabin prezinta

buletinele de vot, acestea fiind semnate de preqedintele de qedinld qi stampilate pe verso. Totodatd explicd qi

modalitatea de vot.
Se organizeazdvotul in mod secret, apoi se trece la operatiunea de consemnare arczultatului vot[rii,

domnul Buncianu Mirel oblindnd un numar de 12 voturi ,,pentru" gi 3 ,,ab!ineri".
Domnul secretar aduce la cunostinld faptul cd pentru adoptarea proiectului de hotarare era necesar ca

propunerea sa fii obtinut un numar de 8 voturi (majoritate absoluta), constatandu-se in consecin![ aprobarea
proiectului de hotirAre privind alegerea viceprimarului oraqului Baia de Aram[, judeful Mehedinfi, in
persoana domnului Buncianu Mirel.

Domnul Cojocaru Ioan il felicit[ pe domnul Buncianu Mirel pentru alegerea in func]ia de viceprimar
al oraEului Baia de Aram6.

Domnul Alexandru Bogdan Cezar il felicit[ pe dornnul Buncianu Mirel qi pe aceasta cale solicit[
conducerii transparenla sedinlelor Consiliului Local qi transparenfa in cheltuirea banului public.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

Curelea or Sabin

Presedinte de qedin(i,


