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ROMANIA
JUDETTIL MEHEDINTI
ORASUL BAIA DE ARAMA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi 30II-INIE 2020,1a sediul Consiliului Local al orasului Baia de Aram4 judetul Mehedinti,
unde are loc sedinta ordinara publica a Consiliului Local al orasului Baia de Arama, convocata prin Dispozitia
nr.725 din24.06.2020, 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 : Cunita Gabriel Adrian, Tatomir
Valentin ) si are urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparuttlui de
specialitate al primarului orasului Baia de Arama;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor proprietatea
publica a orasului Baia de Aram4 judetul Mehedinti;

3.Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti;

4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor ANL;
5. Diverse;
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 purtarea echipamentelor de protectie.
Domnul presedinte de sedinta propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotarare privind

acordarea de la bugetul local a unor ajutoare de deces.
Se supune la vot ordinea de zi, impreuna cu suplimentarea, aceasta fiind aprobatain unanimitate ( 13

voturi ,,pentru" ).
Se supune lavotprocesul verbal al sedintei ordinare din data de29.05.2020,acesta fiind aprobat in

unanimitate ( 13 voturi,,pentru" ).
In continuare, domnul presedinte de sedinta Despau Ion prezinta proiectul de hotarare privind

aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Baia de
Arama.

Domnul Lazar Nicolae spune ca nu este de acord cu aprobarea in forma prezentata si solicita
urmatoarele amendamente :

- desfiintarea potului de sef serviciu contabilitate;
- desfiintarea posturilor de consilieri ai primarului;
- separarea compartimentului de asistenta comunitara de directia de asistenta sociala;
Domnul Vaidianu Ion solicita ca in cadrul organigramei, compartimentul informare turistica sa treaca

,h subordinea consiliului local, deoarece nu are legatura cu serviciul contabilitate, desfiintarea unui post de la
compartimentul promovare, motivat de faptul ca nu se observa proiecte noi contractate de o perioada mare de
timp. De asemenea domnul Vaidianu Ion solicita ca al 2 - lea post de la protectie civila sa nu se infiinteze,
apreciind ca aceste atributii pot fi delegate altei persoane din cadrul aparatului de specialitate, precum si faptul
ca postul de director executiv al Directiei de asistenta sociala sa fie ocupat prin promovare din cadrul institutiei.

Domnul secretar Curelea Victor Sabin apreciaza ca aceste amendamenteisolicitari de modificare a
proiectului de hotarare sunt in contradictie cu prevederile legale in materie, iar in masura in care hotararea se

va adopta in acest sens, este succeptibila de a fi atacatala instanta de contencios administrativ.
Domnul Margelu Nicolae propune ca proiectul de hotarare sa fie supus la vot in forma prezentata.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a

statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Baia de Arama, acesta fiind respins cu 4
voturi.,,impotriva respingerii" ( Ciochina Ilie, Despau Ion, Maria Iulian, Vilti Gheorghe), 6 voturi ,,pentru
respingere" ( Ancuta Victor, Lazar Nicolae, Tunaru Ilie, Salapa Ion, Vaidianu Ion, Virzob Lavinia) si 3

,,abtineri" (Boteanu Comel, Baloi Ionut Victor, Margelu Nicolae).
In continuare, domnul presedinte de sedinta prezirrta proiectul de hotarare privind aprobarea

concesionarii prin licitatie publica a pajistilor proprietatea publica a orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti.



Domnul Lazar Nicolae spune ca pajistile trebuie concesionate in functie de numarul animalelor avute
in proprietate de catre fermierii locali.

Domnul Vaidianu Ion spune ca trebuie sa se faca dezmembrare a suprafetelor de pajisti cum au fost
impartiti muntii in hartile silvice, astfel incat sa poata participa la licitati si fermierii cu mai putine animale in
proprietate.

Domnul Lazar Nicolae spune ca este necesar si pozitionarea stanelor existente in documentatiile
cadastrale.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin
licitatie publica a pajistilor proprietatea publica a orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti, acesta fiind
respins cu 4 voturi ,,impotriva respingerii" ( Ciochina Ilie, Despau Ion, Maria Iulian, Margelu Nicolae), 7
voturi ,,pentru respingere" ( Ancuta Victor, Baloi Ionut Victor, Lazar Nicolae, Tunaru Ilie, Salapa Ion,
Vaidianu Ion, Vilti Gheorghe ) si 2 ,,abtineri" ( Boteanu Comel, Virzob Lavinia).

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezirrta proiecful de hotarare privind mandatarea
reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare
Mehedinti, acesta fiind supus la vot si aprobat in unanimitate (13 voturi ,,pentru").

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezrnta proiectul de hotarare privind prelungirea
contractelor de inchiriere a locuintelor ANL.

Domnul Vaidianu Ion intreaba ce cauta domnul Vatamanu Catalin sa locuiasca in apartamentele de
serviciu. Cunosc faptul ca apartamentul este atribuit doamnei Darap Roxana si locuieste domnul Vatamanu
Catalin, totodata intreband daca este legala subinchirierea.

Domnul secretar spune ca apartamentele de serviciu, conform hotararii consiliului local, pot fi
atribuite personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului si institutiilor din subordine, respectiv
Colegiului Tehnologic Constantin Brancoveasu si Spitalului Orasenesc Baia de Arama, iar subinchirierea este
interzisa, la care domnul Vaidianu Ion solicita efectuarea de demersuri fata de cele sustinute si luarea masurilor
legale.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind prelungirea contractelor de
inchiriere a locuintelor ANL, acesta fiind aprobat in unanimitate (13 voturi ,,pentru").

In continuare, domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind acordarea de la
bugetul local a unor ajutoare de deces, acesta fiind supus la vot si aprobat in unanimitate (13 voturi ,,pentru").

In continuare, domnul Ionel Serban,prezent in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local, adreseaza
urmatoarele inrebari:

- cate proiecte pe fonduri erupene s-auefectuat;
- oameni care traverseza orasul Baia de Arama, am observat ca servesc masa pe capota masini,

intreband de ce nu sunt montate banci si mese pe alocuri in acest sens;
- cand s-a demarat attorizarea si modemizarea pietei agroalimentare;
- muzeul Comel Boteanu se mai rcalizeaza;I Dotnt ul secretar spune ca aceste solicitari vor fi inaintate aparatului de specialitate in vederea obtinerii

informatiilor.
In continuare, domnul Boteanu Comel spune s-a aprobat investitia la Negoesti, insa lucrarea nu a

aparut. De asemene4 domnul Boteanu Comel spune ca intentioneaza sa publice in aceasta toamna o lucrare
referitoarea lazona noastra cu denumirea Studii de etrografie si folclor, si solicita pe aceasta cale un prijin
financiar in valoare de 2000 lei.

Domnul viceprimar spune ca trebuie sa aduca la cunostinta aceasta solicitare prin cerere, pentru ca
aparatul de specialitate sa intocmeasca materialul necesar prezentarii Consiliului Local.

In continuare, domnul Tunaru ilie, propune urmatoarele:
- reabilitarea fantanii de laparalela 45;
- reabilitarea statuii Tudor Vladimirescu;
- reabilitarea fantanii cu 12 ciucioare;
- reabilitareastadionuluiorasenesc
Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

Curelea Vlctor Sabin


