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PROCES !'ERBAL

Incheiat azi 27 FEBRUAzuE 2020,Ia sediul Consiliului Local al orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti,
unde are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Baia de Arama, convocata prin Dispozitia nr. 70 din
2l .02.2020, emisa de viceprimarul cu atributii de primar al orasului Baia de Arama, domnul Maria Iulian, la care sunt
prezenti 13 consilieri din totalul de 15 in functie (absenti :Boteanu Cornel, Cunita Gabriel Adrian) si are urmatoarea
ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind
implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru
utilizatorii serviciului de salubrizare pentru anul 2020 in orasul Baia de Arama;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea,
evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza
administrativ - teritoriala a orasului Baia de Arama;

3. Proiect de hotarare privind acordarea,,Diplomei de fidelitate,, familiilor care au implinit 50 de ani de
casatorie neintrerupta in anul depunerii cererii si locuiesc in orasul Baia de Arama si satele
apartinatoare,

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si normarea personalului
Spitalului Orasenesc Baia de Arama;

5. Diverse.
Se supune la vot ordineade zi, aceasta fiind aprobata in unanimitate (13 voturi ,,pentru,,).
Se supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare de indata din data de 19.02.2020, acesta fiind aprobat cu

I I voturi ,,pentru,, si 2 ,,abtineri,, (Tunaru Ilie, Tatomir Valentin).
In continuare, domnul presedinte de sedinta Ancuta Victor, prezintaproiectul de hotarare privind instituirea taxei de

salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea
taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare pentru anul 2020 in orasul Baia de Arama.

Domnul Lazar Nicolae spune ca in proiectul de hotarare sunt diferentiate taxele intre rural si urban, intreband cum
se deosebesc, respectv cum se vor aplica.

Domnul Matusoiu - reprezentant ADIS Mehedinti, spune ca acesta este un proiect judetean in cadrul caruia s-au
accesat fonduri europene, s-au construit gropi de gunoi in conformitate cu ierintele europene si s-au cumparat
containere pentru fiecare localitate. In zonele rurale, ADIS va pune la dispozitie anumite compostoare, care vor trata
gunoiul si va fi transformat in compost. Platformele betonate cad in sarcina autoritatilor locale. Consiliul Local poate
stabili printl'-o alta hotarare zonele rural si urban, iar in functie de aceasta se va impune taxa.

Domnul Vaidianu Ion spune ca este de acord, dar sa se anuleze HCL-ul cu scutirea personelor de plata taxei.
Domnul Matusoiu spune ca trebuie efectuate campanii de constientizare a populatiei.J Domnul Lazar Nicolae spune ca procedura de impunere a taxei prin declaratie o sa fie o problema, deoarece

cctatenii nu o sa vina sa le deputta, la care domnul secretar spune ca in regulament s-a prevazut aceasta situatie, iar in
masura in care nu se vor depune declaratiile, impunerea urrneaza sa se faca pebazadateior la nivelul compartimentelor
de specialitate.

Domnul Vaidianu Ion spune ca s-au facut foarte multe vize de flotant si ca acum e momentul sa-i impunem.
Domnul Ciochina Ilie spune ca nu este de acord cu declaratie de impunere si considera ca incheierea de contracte

individuale ar fi mai benefica.
Domnul Lazar Nicolae afirma ca o sa voteze proiectul, dar sa se stabileasca ulterior, prin hotarare, care sunt zonele

rural, respectiv urban.
Domnul secretar aduce la cunostinta ca reprezentantii ADIS au prezentat in cadrul sedintei si modelul declaratiei

de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale pentru salubrizare datorata de utilizatorii non - casnici, iar
aceasta declaratie se va constitui ca anexa nr. 6 la hotarare, toti consilierii fiind de acord cu acest aspect, inclusiv
initiatorul proiectului, domnul viceprimar cu atributii de primar, Maria Iulian.

Se supune Ia vot proiectul de hotarare hotarare privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului
privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentr:u utilizatorii
serviciului de salubrizare pentru anut 2020 in orasul Baia de Arama, acesta fiind aprobat cu 12 voturi ,,pentru,, si I
,,abtinere,, (Margelu Nicolae).

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului
privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru.ur".*irtu obligativitatea iniegistrarii, de



pe raza administrativ - teritoriala a orasului Baia de Atama, acesta fiind supus la vot si aprobat in unaimitate (13 voturi
,. pentru..).

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind acordarea ,,Diplomei de
fidelitate,, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul depunerii cererii si locuiesc in orasul
Baia de Arama si satele apartinatoare, acesta fiind supus la vot si aprobat in unanimitate (13 voturi ,,pefltru,,).

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului
de functii si normarea personalului Spitalului orasenesc giia de Arama.

Domnul Lazar Nicolae intreaba de ce atunci cand esti internat in spital, doctorii trimit oamenii la farmacie sa
cumpere pastilele, la care doamna Buncianu Daniela - director economic in cairul Spitalului Orasenesc Baia de Arama
spune ca se pot suporta retetele de catre spital, existand si o procedura de recuperare in acest sens.

Domnul Lazar Nicolae spune ca trebuie emise retete pentru ca ulterior ceiatenii sa primeasca banii inapoi.
Doamna Buncianu Daniela afirma ca s-a primit aviz si s-a creat structura spitalizare de zi pentru .ui. ,. va face

contract separat cu CAS.
Domnul Tunaru Ilie spune ca a observat foarte multe posturi vacante, intreband de ce nu se fac angajari.
Doamna Buncianu Daniela spune ca veniturile sunt mici si nu se pot face angajari. Avem dub'ie specializari pe

anumite posturi.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si normarea personalului

Spitalului orasenesc Baia de Arama, acesta fiind aprobat cu 1t vloturi ,,p€Dtru,, si 2 ,,abtineri,, (LazarNicolae, vaidianu
Ion).

In continuare, se pune in discutie cererea SC ADI PROD SERV SRL, prin care solicita concesionarea unei'- suprafete de 80 mp, - teren domeniul public, situat in vecinatatea blocurilor Ai.lL, in vederea amenajarii unei aleipietonale intre parcul ANL si pensiunea sc ADI pRoD SERV sRL.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot avizul de principiu pentru demararea procedurilor de concesiune,

respectiv, dezmembrare teren, intocmire studiu de oportunitate, 
"ui.t 

d. sarcini, etc, consilierii localii aproband in
unananimitate ( I 3 voturi,,pentru,,).

In continuare, se pune in discutie cererea Asociatiei
folosinta gratuita a Stadionului Orasenesc.

Sportive Cerna Baia de Arama prin care solicita darea in

Domnul Tatomir Valentin spune ca trebuie adoptata o hotarare de catre Cosiliul Local in acest sens.
Domnul Maria Iulian intreaba daca cineva cunoaste starea Stadionului orasenesc, concluzionand prin a afirma cain cazul in care se va adopta o hotarare de dare in folosinta gratuita, consilieri locali sa isi asume asta.
Domnul Lazar Nicolae spune ca terenul oferit in concesiune domnului Francu pentru .onrirr.tiu unei locuine,

trebuie sa revina in proprietatea Consiliului Local. Exista si hotarare judecatoreasca. Solicit demolarea constructiei.
Domnul Lazar Nicolae spune ca s-a adoptat o hotarare de demarare a a procedurilor de reziliere a contractului deconcesiune la mina si a contractului de inchiriere la atelierele scoala. Solicit notificarea, atat a societatii, cat si aadministratorului judiciar, si prezentarea acestei notificari.
Domnul Tunaru Ilie spune ca observa foarte multi debitori fata de obligatiile la bugetul local si solicta punerea inexecutare a acestora.

Domnul Laza Nicolae spune ca are cunostinta ca la blocul de locuinte de seviciu sunt contracte de inchiriere cuanumite persoane, iar acolo stau alte persoane. Stiu ca nu este permisa subinchirierea si solicit pe aceasta cale
- verificarea acestor aspecte si luarea ruruiilo. in consecinta.

Domnul presedinte de sedinta Ancuta victor declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces _ verbal.

Presedinte de sedinta.
Secretar,

Curelelea Victor Sabin
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