PROCES VERBAL
Incheiat azi, 29.09.2017 la sediul Primariei orasului Baile Herculane, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Baile Herculane.
Sedinta a fost convocata potrivit normelor legale in vigoare prin dispozitia Primarului nr. nr. 402/21.09.2017.
Presedinte al sedintei ordinare a Consiliului Local Baile Herculane din data de 29.09.2017 este domnul
consilier local Ionescu Nicolae Sorin.
La sedinta ordinara participa domnul primar Miclau Cristian, d-l viceprimar Penesel Stefan, d-l secretar
Vremescu Cristian, d-l sef serviciu economic Tomescu Stelian si un numar de 13 consilieri locali, absent fiind d-l
Orza Gheorghe, d-na Molnar Mariana nefiind prezenta la inceperea sedintei.
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 29.09.2017,
ordinea de zi o aveti in fata, nu-i mai dau citire. Supunem la vot aprobarea ordinii de zi, cine este pentru, impotriva,
se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local
din data de 29.09.2017
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Unanimitate, avem si o suplimentare cu 4 puncte, dau citire punctelor
suplimentare:
1. Proiect de hotarare avand ca obiect revocarea HCL nr. 54/29.06.2017 privind inscrierea provizorie in
cartea funciara a unei suprafete de 2254 mp in domeniul public al orasului Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Documentatiei Tehnico–Economice ( faza DALI) si a
indicatorilor tehnico–economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata pentru
Proiectul “Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane, judetul Caras-Severin “ din orasul
Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor de dezafectare a cosului de fum si a zidurilor
centralei termice din zona Fabrica de Paine.
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Cine este de acord cu suplimentarea? Impotriva?
Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi ,,pentru” si 2 voturi ,,impotriva”, d-l Iovanovici Radoslav si d-l
Cosei Doru, suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2017 (d-na
Molnar Mariana nu este prezenta in sala de sedinte)
D-l Iovanovici Radoslav: Eu sunt impotriva, nu se poate pe suplimentarea ordinii de zi, suplimentarea se face
cand vine o chestie foarte urgenta, inteleg, e urgenta, dam timp, acordam o pauza, se retrage comisia, se consulta cu
consilierii, si analizeaza problema si dam… supunem votului, nu aviz, supunem votului. Dar sa pui o intreaga
ordine de zi pe suplimentare si sa ai nevoie de comisii, sa analizeze aici, nu sunt de acord cu chestia asta pentru ca
asta nu e un mod de munca, mai ales in ceea ce priveste Consiliul Local, consilierii trebuie sa analizeze si sa-si dea
votul in cunostinta de cauza, nu cu o ora inainte, sau cu 20 de minute. Adica dam dovada de formalism total, asta e
parerea mea, si de asta sunt si impotriva
D-l Cosei Doru: Eu sunt impotriva, este vorba de un proiect de al meu care vad ca trebuie revocat si nu cunosc
detaliile, de ce se revoca acest proiect, nu am studii juridice si vreau sa ma consult cu cineva inainte de a-mi da
parerea. Deci, nu sunt de acord cu suplimentarea, si in special cu punctul 1.
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D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, trecem la ordinea de zi, punctul 1, aprobarea procesului-verbal al
sedintei ordinare din data de 31.08.2017. Daca nu sunt discutii… Cine este pentru, impotriva, se abtine cineva,
cine nu a fost prezent la acea sedinta?
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 12 voturi ,, pentru” si o abtinere, d-l Panduru Gheorghe
Chiril, procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31.08.2017 (d-na Molnar Mariana nu este prezenta in
sala de sedinte)
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Trecem la punctul 2, proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de
parteneriat incheiat intre Judetul Caras-Severin, prin Consiliul Judetean Caras-Severin, Orasul Baile
Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si Asociatia “Pro Turism“ Baile Herculane in vederea
finantarii, promovarii si realizarii in comun a “Festivalului Rachiei si al Bucatelor Traditionale din Banatul
de munte”-editia a XVII-a
D-l Vremescu Cristian: Comisia de cultura, aviz favorabil
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Daca sunt discutii
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Evenimentul este…
D-l Panduru Gheorghe Chiril: Este maine, este la a XVII-a editie
D-l Iovanovici Radoslav: Desi si aici… evenimentul este maine si noi i-i dam verde cu o zi inainte, deci…
oameni buni, daca vrei sa fim seriosi si sa facem… pentru ca statiunea Baile Herculane are nevoie de evenimente,
un eveniment trebuie sa-l pregatim, si asta chiar un eveniment care…
D-l Lalescu Ionut Iliuta: D-le consilier, stiti foarte bine ca este un eveniment pregatit de Consiliul Judetean,
iar documentatia nu au trimis-o decat foarte, foarte tarziu, nu a putut fi prins in sedinta ordinara din 31 august
D-l Iovanovici Radoslav: Am vazut, tocmai de asta ne cer parteneriat, anul trecut eu am avut critici la adresa
Consiliului Judetean vis-à-vis de pregatire si de organizare, si am zis sa ceara un parteneriat cu noi, pentru ca
interesul major e al nostru, noi trebuie sa dezvoltam evenimentul si sa creem un eveniment care sa fie de traditie,
mai ales ca a fost printre primele evenimente de genul asta
D-l Lalescu Ionut Iliuta: La un moment dat chiar a fost stramutat de…
D-l Cosei Doru: Pai asta a fost ultima discutie in Consiliul Judetean, cum sa mute Consiliul Judetean
organizarea evenimentului in alta parte pentru ca nu li se pare propice ca intr-o statiune balneara sa fie desfasurat
Festivalul Rachiei, nu stiu de unde pana unde au ajuns ei la concluzia asta
D-l Iovanovici Radoslav: Au ajuns pentru ca si altii au interes… deci, ideea Festivalului Rachiei pe calea de
comert si industrie, a fost unul din initiatorii si pe Herculane, si avea in perspectiva ca in perioada asta fiecare om se
prezinta, si mai ales producatorii care sunt pe zona… De exemplu eu imi fac nunta in noiembrie, exemplu simplu,
ma duc si gust de la 10 standuri rachie si zic ,, Da d-l Ionescu, d-l Ion, vreau 200 de litri, branza la fel “. Deci a fost
un proiect intelligent cand a fost el creat, si asta ar trebui sa insemne, noi ar trebui sa venim si cu alte imbunatatiri
pentru ca interesul nostru este sa aducem oameni si pentru a ocupa spatiile de cazare dar e si o reclama a statiunii, si
trebuie si implicare mult mai…
D-l Cosei Doru: Amiabil… in alta parte nu au infrastructura necesara. Unde au locuri de cazare in alta parte
decat in Herculane, nu?
D-l Iovanovici Radoslav: Daca vin 10 insi, unul doarme la Primarie, doi la primar, doi la secratar, trei la
directorul de scoala si am rezolvat problema. Dar esenta este ca noi sa mentinem evenimentul si sa-l si dezvoltam
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Pai bun, noi aprobam acum doar participarea, nu evenimentul in sine
D-l Iovanovici Radoslav: Pe parteneriat
D-l Iovanovici Radoslav: Ok, trecem la vot. Cine este pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea unui Acord
de parteneriat incheiat intre Judetul Caras-Severin, prin Consiliul Judetean Caras-Severin, Orasul Baile
Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si Asociatia “Pro Turism“ Baile Herculane in vederea
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finantarii, promovarii si realizarii in comun a “Festivalului Rachiei si al Bucatelor Traditionale din Banatul de
munte”-editia a XVII-a
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, trecem la punctul 3, proiect de hotarare privind aprobarea unui
Acord de parteneriat incheiat intre Orasul Baile Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si
“Asociatia Tinerilor din Herculane” in vederea finantarii, promovarii si realizarii in comun a campaniei –
eveniment “Baile Neptun Incotro?”
D-l Vremescu Cristian: Din partea comisiei de cultura, aviz favorabil
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, daca sunt discutii
D-l Cosei Doru: Nu mi se pare o oportunitate sa iesim in evidenta cu necesitatea conservarii bailor imperiale,
lucru care nu ni-l permite legea in ultimul timp
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Din ce punct de vedere nu ne permite legea?
D-l Cosei Doru: Pentru ca, cladirea este a noastra, terenul e al unui proprietar privat
D-l Vremescu Cristian: Poate d-l consilier se refera la imposibilitatea de a obtine o finantare pentru
reabilitarea cladirii in conditiile in care nu avem proprietatea terenului, e un impediment care… si pe de alta parte,
din punct de vedere economic…
D-l Iovanovici Radoslav: Pai nu, dar terenul cu Verbitchi, am inteles ca treaba e judecata
D-l Vremescu Cristian: Este judecata, de aceea nu se poate… sa avem proprietatea terenului, dar pana atunci
incercam sa identificam solutii
D-l Panduru Gheorghe Chiril: Proiectul, in mod normal, promoveaza situatia Bailor Neptun, si poate vin…
D-l Vremescu Cristian: … de finantare independent, daca ne-ar permite bugetul, am putea fara probleme,
obtinem Autorizatiile, avizele necesare, si reparam, dar in conditiile in care suntem dependenti de finantari pentru
acest lucru, trebuie sa ne supunem regulilor prin care se acceseaza aceste finantari
D-l Iovanovici Radoslav: Fiind cladire de patrimoniu, nu e asa simplu, fiind cladire de partimoniu trebuie…
una, e finantare separata pe patrimoniu, care trebuie sa aiba Avizul Ministerului Culturii, si a doua problema este ca
reabilitarea trebuie facuta numai cu firme specializate care au Certificat si sunt agreate de catre Ministerul Culturii,
Certificatul se da pe linie internationala
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Bun, dar cladirea este intr-un stadiu foarte avansat de degradare si trebuie facute
demersuri sa fie cel putin pusa in siguranta, pentru ca acea mica… din fata podului, exista riscul sa se darame si sa
prinda oameni sub ea sau… Eu presupun ca v-ati gandit, executivul, ca sa gasiti o finantare externa, pentru a pune
in siguranta cladirea, si de a o conserva. La asta va referiti?
D-l Vremescu Cristian: In prima faza consolidare, dupa aceea mergem si pe conservare…
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Considerati ca este oportun in a face lucrul asta, pentru ca banii nu vin de la noi, de la
Consiliul Local
D-l Cosei Doru: De asta am spus ca nu e oportun, pentru ca nu putem face… noi cu evenimentul creem
presiune, starnim opinia publica
D-l Iovanovici Radoslav: Fiind cladirea noastra, siguranta trebuie sa o asiguram, pe fondurile proprii, daca
exista
D-l Cosei Doru: Daca putem face si avem posibilitate din fonduri proprii, facem
D-l Lalescu Ionut Iliuta:… legal nu este, si nu as vrea sa dam cu subsemnatul, poate se gaseste…
D-l Cosei Doru: Daca nu vrem sa dam cu subsemnatul inseamna ca nu ne asumam noi acest proiect
D-l Vremescu Cristian:…acestui proiect, generarea unei dezbateri la nivel national, in final, si atragerea
potentialilor investitori
D-l Lalescu Ionut Iliuta:… ca nu putem noi sa mergem sa dam cu subsemnatul acolo
D-l Cosei Doru: Nu stiu ce probleme ati avut dvs. in trecut (se adreseaza d-lui Lalescu Ionut) dar…
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D-l Iovanovici Radoslav: Nu, cu subsemnatul nu poti sa dai daca iti asiguri siguranta, adica se face expertiza,
pentru ca prezinta chiar pericol pentru trecatori, siguranta publica, si mergem pe ideea asta si intarita cladirea ca sa
nu cada. Dupa aceea trebuie cautate surse de finantare pentru conservarea ei
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc
D-l Rain Petru: Dar asta e o alta discutie, noi discutam pentru proiectul unor tineri care vor sa faca o actiune, e
vorba de o suma, nu extraordinar de mare, e vorba de 3.000 lei. Problema se pune daca putem sa-i sustinem sau nu?
E foarte simplu, ei s-au straduit, au depus un proiect destul de stufos, le apreciem initiativa, sunt tineri…
D-l Iovanovici Radoslav: E o idee de promovare
D-l Rain Petru: Ce se va intampla cu cladirea, o consolidam sau… va veni cineva sau nu va veni, asta este o
discutie care o vom purta la momentul respectiv, discutia care e acum, daca avem sa-i sustinem cu suma respectiva
sau nu avem
D-l Iovanovici Radoslav: Trebuie sa avem, cu 3.000 lei trebuie sa-i sustinem, chiar daca nu reuseste proiectul,
e o chestie ca sa impulsionezi acesti tineri sa mai faca ceva
D-l Cosei Doru: Ce vreau eu sa va spun, ca acesti tineri trebuie ajutati
D-l Iovanovici Radoslav: Corect, chiar daca proiectul nu ajunge la o finalitate, de a gasi oameni care sa
investeasca
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Haideti sa trecem la vot si sa vedem ce se intampla. Cine este pentru, impotriva, se
abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea unui Acord
de parteneriat incheiat intre Orasul Baile Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si “Asociatia
Tinerilor din Herculane” in vederea finantarii, promovarii si realizarii in comun a campaniei – eveniment
“Baile Neptun Incotro?”
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, punctul 4, proiect de hotarare privind alocarea unor resurse
bugetare pentru cofinantarea evenimentului educational “Planetariu mobil”, initiator proiect, Miclau Cristian,
Primar al orasului Baile Herculane
D-l Vremescu Cristian: De la comisie, aviz favorabil
D-l Rain Petru: E aceeasi chestie
D-l Sincu Ioan: E vorba de aceeasi Asociatie de tineri
Referitor la cofinantarea evenimentului educational ,,Planetariu mobil” au loc discutii purtate intre d-nii
consilieri
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Ok, sa trecem la vot, cine este pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind alocarea unor resurse
bugetare pentru cofinantarea evenimentului educational “Planetariu mobil”
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Punctul 5, proiect de hotarare privind alocarea unor resurse pentru
cofinantarea evenimentului sportiv ”Participarea echipei ACS Baile Herculane in Campionatul National de
handbal-junioare 3 si 4 in anul competitional 2017-2018”.
D-l Vremescu Cristian: Avizele de comisii, cultura, economico-financiara favorabil, d-l primar o sa ne dea
anumite precizari
D-l Miclau Cristian: Da, aici a fost luata in calcul suma de 5.000 lei care… pentru participarea in Campionatul
National, as vrea sa avem in vedere ca in viitor, Consiliu Local sa dispuna de sumele pe care le vom aloca pentru
acest proiect
D-l Rain Petru: Sa ramanem la suma de 5.000 lei?
D-l Iovanovici Radoslav: Nu au cum sa se duca copii in deplasare la Deva, cheltui 5.000 numai la o deplasare
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D-l Rain Petru: Atunci cand s-a pus in discutie suma de 5.000 lei, aceasta echipa nu era unde este astazi, acum
este intr-un campionat, si discutam despre altceva, de asta bugetul trebuie obligatoriu suplimentat
D-l Iovanovici Radoslav: Unde este Stelica? Deci asta e problema, nu a fost prevazuta in buget cheltuiala
D-l Tomescu Stelian: Initial am prevazut suma de 11.275 lei, d-l profesor este aici, a si beneficiat de ea
D-l Iovanovici Radoslav: Oameni buni, situatia este cu totul diferita acum. Deci, exista surse ca sa poti…
pentru ca merita sustinuti, dar cu 5.000 lei nu poti sa-i sustii
D-l Dragoiu Toma: Cateva cuvinte, activitatile pe care le vom face in perioada urmatoare se vor desfasura
timp de 4 luni de zile, nu este o activitate doar pentru doua, trei zile. Noi deja am inceput campionatul, deja doua
etape s-au dus, avem un meci pierdut, un meci castigat la noi acasa. Noi incercam sa promovam prin meciurile astea
nu doar fetele si copii, noi incercam sa promovam orasul Baile Herculane
D-l Iovanovici Radoslav: Pe ideea asta putem sa facem finantarea, sa poarte pe tricouri ,,Primaria Baile
Herculane”, asta e ideea de finantare, nu exista alta idee de finantare
D-l Dragoiu Toma: Campionatul va fi tur si retur, plus doua turnee, unul sa-l aducem la Herculane. Acum nu
sunt 100% sigur ca vom reusi pentru ca Federatia Romana de Handbal… in luna decembrie va fi un turneu si in
luna noiembrie un alt turneu
D-l Cosei Doru: Noi avem posibilitatea sa incalzim sala de sport?
D-l Dragoiu Toma: Da, am vorbit cu d-l primar si ceva posibilitate ar fi sa incalzim, nu 100% dar undeva la
70%
D-l Iovanovici Radoslav: Unde, care sala?
D-l Dragoiu Toma: Sala de jos, sala mare
D-l Iovanovici Radoslav: Unde e administrator d-l… Acolo arata bine sala, nu am ce sa zic
D-l Dragoiu Toma: Sala este omologata…
D-l Iovanovici Radoslav: De cand nu a mai fost cineva acolo, macar sa mature…
D-l Cosei Doru: Avem o motivare in plus ca sala sa arate bine
D-l Dragoiu Toma: Da, pentru ca tot la doua saptamani va fi un meci acasa
D-l Iovanovici Radoslav: D-l profesor, daca stiti ca nu… d-l primar, ori acolo la sala luam niste masuri, de
fapt eu sunt reprezentantul AGA in fantoma aia de…, dar in sedinta urmatoare o sa vin cu propuneri, trebuie
schimbati acolo toti…, acolo e o mizerie crasa, nu poti sa-ti bati joc, adica vrei sa promovezi statiunea Baile
Herculane. Ce sa promovezi, mizeria de acolo? Daca sustinem o echipa de handbal care vrea sa ne reprezinte si
vrem sa facem o emblema pentru oras din acesti copii, pai atunci haideti sa ne implicam altfel, sa fie, cand vii cu
turneul aici, sa arate cum trebuie sa arate, copii sa aiba ce trebuie. Asa, daca facem lucru… din contra, daca nu
facem lucrurile cum trebuie la o chestie de genul asta, totul e negativ, in loc sa facem o chestie pozitiva facem….
D-l Dragoiu Toma: Numai putin, in perioada de doua saptamani, Primaria impreuna cu Asociatia, sa stiti ca
am facut curatenie, suntem undeva la 70%, 80 % spre bine
D-l Cosei Doru: Primaria sau Prim Trans-ul?
D-l Dragoiu Toma: SC BH Prim Trans
D-l Iovanovici Radoslav: Cine a facut curatenie?
D-l Dragoiu Toma: Au fost niste oameni de la SC BH Prim Trans
D-l Rain Petru: Si Prim Trans-ul tot Primaria…
D-l Cosei Doru: Nu are nici o legatura cu SC BH Prim Trans SRL care apartine Consiliului Local
D-l Dragoiu Toma: Si cativa parinti, care ne-au ajutat foarte mult
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Haideti sa nu facem polemica, ca deja vorbim unii peste altii si nu ne mai
intelegem
D-l Panduru Gheorghe Chiril: Vreau sa intreb cam de ce suma ar fi nevoie, ca sa trecem la lucruri concrete
D-l Dragoiu Toma: Suma pentru toate activitatile, pana la sfarsitul anului ar fi, de la Primarie, 20.995 lei,
partea Primariei, iar cu 10% din suma contribuie Asociatia
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D-l Doroi Titu: Eu vreau sa-l felicit personal pe d-l Tomita pentru efortul si munca pe care o depune pentru a
sustine si a face o echipa de handbal, eu stiu cum a fost cazul Toplet, ca 5 ani consecutivi a fost campioana
judetului si mergeam la turnee, eu nu am avut sala de sport cum sunt conditiile la Herculane, iar fetele din echipa
sunt super, e pacat sa nu le sustinem
D-l Iovanovici Radoslav: Stelica, poti sa ne dai suma asta sau nu?
D-l Tomescu Stelian: Da
D-l Cosei Doru: Cati bani au ramas pe capitolul ,,Cultura, sport” ?
D-l Tomescu Stelian: Avem o situatie facuta, am prezentat-o d-lui secretar, se poate suplimenta
D-l Cosei Doru: Sa ne-o prezentati si noua
D-l Vremescu Cristian: Deocamdata sunt 102.000 lei ramasi pe cultura, dar repet, previziunea bugetara este
un lucru total diferit fata de…
D-l Cosei Doru: Stai putin, de ce doar 102.000 lei ramasi?
D-l Vremescu Cristian: Pai au mai fost acordate si alte finantari
D-l Cosei Doru: Dar putem sa avem o statistica cu toate finantarile care au fost facute?
D-l Vremescu Cristian: Puteti sa le deduceti si dupa Hotararile Consiliului Local, altele nu s-au dat
D-l Cosei Doru: De aia va spun, ca Hotararile de Consiliu Local nu au fost conform cu ce am hotarat noi
D-l Panduru Gheorghe Chiril: Eu cred ca, daca imi permiteti o interventie, eu inteleg 105.000 lei, adica un
milliard si 50 de milioane lei vechi, noi aici vorbim de 21.000 lei noi care inseamna 210 milioane de lei vechi, deci
am avea acoperire pana de cinci ori, ca sa oferim si alte posibilitati pe cultura pentru promovarea orasului
D-l Iovanovici Radoslav: Daca puteti, eu unul sunt de acord sa sustinem copii si sa facem din activitatea asta
chiar o promovare a orasului, sa le facem tricouri cu inscriptia…
D-l Dragoiu Toma: Noi am prevazut acolo ceva bani si pentru promovare, vom face ,,Primaria, Consiliul
Local Baile Herculane”…
D-l Iovanovici Radoslav: Exact, si un banner pe care sa-l puneti
D-l Dragoiu Toma: Noi unde vom merge, promovarea nu o vom face numai in Baile Herculane, ci si in
deplasare
D-l Iovanovici Radoslav: Corect, de aia faceti bannere, sa le afisati pe unde mergeti
D-l Vremescu Cristian: In ceea ce priveste acest proiect, pe Raportul de specialitate m-am raportat,
bineinteles, la bugetul prevazut in proiectul pe care l-am avut in fata, sunt si niste cheltuieli neeligibile, care nici nu
au fost detailate, este vorba de acele cheltuieli despre care am discutat… care nu au legatura directa cu evenimentul
pe care vrea sa-l finanteze…
D-l Dragoiu Toma: E vorba de 1.000 lei pe care i-am prevazut pentru achizitionarea unor cauciucuri, pentru
ca vom merge cu copii, deja am un contract de comodat cu un microbuz care va avea nevoie de cauciucuri pentru
perioada de iarna, acum e vorba si de siguranta copiilor
D-l Vremescu Cristian: Deci, asteptam, dupa cum am discutat, sa ne prezentati o modificare a acelui…
D-l Dragoiu Toma: Da, fara suma de 1.000 lei, 20.995 lei este suma pe care noi o cerem de la Primarie,
proiectul este de 23.328 lei, iar 10% acoperim noi, Asociatia
D-l Iovanovici Radoslav: Eu zic ca, pentru copii, sa facem…
D-l Lalescu Ionut Iliuta: … comisiei economice
D-l Vremescu Cristian: Avizele sunt favorabile de la ambele comisii
D-na Molnar Mariana a intrat in sala de sedinta
D-l Sincu Ioan: Nu prevedea nici o suma acolo, si nici unul din comisia economica nu a precizat nici o suma
D-l Iovanovici Radoslav: Votam si stabilim amendamentul
D-l Sincu Ioan: Da, acum vom discuta de suma
D-l Iovanovici Radoslav: Supui aprobarii proiectul de hotarare cu amendament
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Sa supunem la vot amendamentul, ca Primaria va suplimenta cele 5.000 cu inca…
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D-l Rain Petru: Cu inca 16.000 RONI
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Deci vorbim de amendament acum, sa se ajunga la suma de 21.000 roni. Cine este
pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi ,,pentru” si o abtinere, d-l Seitan Narcis,
amendamentul propus, referitor la suplimentarea sumei alocate pentru acest proiect
D-l Seitan Narcis: Eu ma abtin, eu sunt pentru suma stabilita de d-l secretar
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Ok. Atunci trecem la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru, impotriva, se
abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 13 voturi ,,pentru” si o abtinere, d-l Seitan Narcis, proiectul
de hotarare privind alocarea unor resurse pentru cofinantarea evenimentului sportiv ”Participarea echipei ACS
Baile Herculane in Campionatul National de handbal-junioare 3 si 4 in anul competitional 2017-2018”
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Proiectul nr. 6, proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratiei al Liceului “Hercules
“Baile Herculane
D-l Vremescu Cristian: Rog d-nii consilieri locali sa desemneze doi reprezentanti, si legal se procedeaza la vot
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Deci, propuneri
D-l Domilescu Gore: Propun pe d-l Panduru Gheorghe
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Propun de d-l Titu Doroi, consilier, professor
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Daca nu mai sunt si alte propuneri…
D-l secretar Vremescu Cristian se retrage din sala de sedinta pentru tiparirea buletinelor de vot completate
cu numele celor propusi de catre d-nii consilieri locali.
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Si proiectul nr.7, proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Gradinitei “Floare
de Colt “ din orasul Baile Herculane.
D-l Panduru Gheorghe Chiril: Eu propun pe d-l Ionescu Nicolae Sorin
D-l secretar Vremescu Cristian se retrage din sala de sedinta pentru tiparirea buletinelor de vot completate
cu numele celui propus de catre d-nii consilieri locali.

D-l presedinte de sedinta, Ionescu Sorin acorda o pauza de 5 minute, timp in care comisia de validare
formata din d-l Doroi Titu, d-l Rain Petru, d-l Panduru Gheorghe Chiril si d-l Popescu Raul se retrage pentru
numararea voturilor.
D-l Rain Petru: In urma numararii voturilor, d-l Ionescu Nicolae Sorin are 14 voturi pentru gradinita, la scoala
d-l Doroi Titu are 14 voturi iar d-l Panduru Gheorghe are 12 voturi ,,pentru” si doua abtineri
In urma votului liber exprimat, d-nii Panduru Gheorghe Chiril si d-l Doroi Titu sunt desemnati ca
reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratie al Liceului
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“Hercules “Baile Herculane, iar d-l Ionescu Nicolae Sorin este desemnat reprezentant al Consiliului Local al
orasului Baile Herculane in cadrul Consiliului de administratiei al Gradinitei “Floare de Colt “ din orasul Baile
Herculane
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, trecem la punctul 8, proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. III al Orasului Baile Herculane pe anul 2017. Comisia
economica a dat aviz favorabil, daca mai sunt discutii
D-l Tomescu Stelian: Rectificarea este pentru invatamant
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Am inteles, trecem la vot. Cine este pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe trim. III al Orasului Baile Herculane pe anul 2017
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, punctul 9, proiect de hotarare privind aprobarea unui Protocol de
colaborare incheiat intre Orasul Baile Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si “Cenaclul
Domogled”
D-l Vremescu Cristian: Comisia juridica a dat aviz favorabil, poate d-l Sincu doreste sa ia cuvantul
D-l Sincu Ioan: Sa va explic despre ce este vorba, am discutat cu d-l primar luna aceasta si am considerat, asa
cum in sedinta anterioara erau foarte multe probleme de cultura si educatie in orasul nostru, am considerat sa venim
in sprijinul UAT-ului cu un cenaclu care va cuprinde activitatile culturale ale acestui oras. In acest sens, cenaclul a
fost creat de catre un grup de oamneni din Herculane liber consimtit in data de 7 septembrie, organizatia este
neguvernamentala, non profit, si incheiem un protocol pe care il supunem votului, intre noi si UAT, pentru bunul
mers al activitatilor culturale. De exemplu, planul cultural pentru anul viitor pe care il facem acolo vor fi trecute
toate chestile care vor fi trecute in aceste oras, eductaiv din pct de vedere al elevilor sa vedem cu ce ii putem ajuta.
Deja acum avem in aceasta sedinta o chestie care ii si ajuta, iar aceasta formatie de cultura pe care am infiintat-o va
fi mereu prezenta la actiunile culturale, educative, stiintifice care se vor desfasura in orasul Baile Herculane,
bineinteles si cu sprijinul Primariei si pentru Primaria Baile Herculane.
D-l Miclau Cristian: De mentionat ca nu vor fi resurse bugetare din partea Primariei.
D-l Sincu Ioan: Din punct de vedere al resurselor, …….
D-l Iovanovici Radoslav: Domnilor, initiativa este perfecta, dar primul lucru care l-ati spus, calendarul
activitatilor il stabileste Comisia de Cultura a Consiliului Local. Dumneavoastra veniti ca partener in cadrul
activitatilor pe care le prevede Comisia de Cultura, un ONG nu poate sa stabileasca manifestari culturale pentru
oras.
D-l Sincu Ioan : Nu, uitati, avem un protocol.
D-l Sincu Ioan da citire Protocolului de colaborare care face parte din Proiectul de Hotarare.
D-l Iovanovoci Radoslav: Dumneavoastra trebuie sa aveti …
D-l Sincu Ioan: Noi elaboram impreuna cu Consiliul Local si cu Primar, cu Comisia de Cultura, asa este in
protocol, si asta va supunem atentiei, exact ce a spus dl Primar acum, ma opresc si asupra acestui punct, nu
presupune financiar nici o obligatie din partea primariei, in momentul in care este o activitate culturala, fondurile
vor veni din partea primariei, din partea Consiliului Judetean de unde se finanteaza evenimentul respectiv. Noi doar
participam si giram din partea …. dam si noi o imagine a noastra din punctul asta de vedere.
D-l Iovanovici Radoslav: Exact, fuziunea cu Comisia Culturala,…. Adica nu desfasuram de exemplu, o
chestie paralela.
D-l Sincu Ioan: Am discutat si cu d-l Secretar, am discutat protocolul, v- am explicat.
Dl Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, trecem la vot. Cine este pentru, impotriva, se abtine cineva.
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Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea unui
protocol de colaborare incheiat intre Orasul Baile Herculane, prin Consiliul Local Baile Herculane si Cenaclul
Domogled.
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, trecem la suplimentarea ordinii de zi. Primul punct, proiect de
hotarare avand ca obiect revocarea HCL nr. 54/29.06.2017 privind inscrierea provizorie in cartea funciara a
unei suprafete de 2254 mp in domeniul public al orasului Baile Herculane
D-l Vremescu Cristian: In cazul comisiei de specialitate a Consiliului Local, la comisia juridica, doua voturi
au fost ,,pentru” si doua nu…, deci nu avem un aviz pronuntat
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Nu au fost nici abtineri, nici impotriva?
D-l Cosei Doru: Nu si-a dat avizul comisia
D-l Vremescu Cristian: Avizul este consultativ, noi l-am cerut
D-l Lalescu Ionut Iliuta: Care este motivul pentru care Prefectura cere revocarea acestei HCL ?
D-l Vremescu Cristian: Odata sunt motivele care au fost invocate…
D-l Cosei Doru : Puteti vorbi mai tare?
D-l Vremescu Cristian: Ne straduim. Odata sunt motivele pe care le-am invocat in raportul de specialitate
atunci cand aceasta hotarare… sa o contrasemnam
D-l Cosei Doru : Sa o contrasemnezi
D-l Domilescu Gore: O contrasemneaza Prefectura.
D-l Vremescu Cristian: Daca doriti dumneavoastra sa vorbiti, va cedez cuvantul. In alta ordine de idei,
dincolo de acele motive ….
D-l Iovanovici Radosla : Amintiti-ne motivele.
D-l Sincu Ioan: Motiv de nelegalitate invocate de Secretarul orasului.
D-l Vremescu Cristian: Nelegalitate, nu era clarificata situatia juridica a acelor imobile, nu se stie cine este
proprietar, daca este proprietate privata sau publica, legalitatile sunt diferite, succinct, noi nu putem afla asta din
CF-ul care ne-a fost prezentat si pe care exista acel imobil, aceste lucruri trebuiau determinate inainte de acest punct
D-l Iovanovoci Radoslav: Nu este singurul teren care trece , deci trebuia facuta o lucrare ….. care trece in
proprietatea Primariei, sunt atatea, trebuia facuta o lucrare de cadastru, de ce nu am facut, este interesul nostru ?
Aici este un interes, clar, ca adica Primaria nu are interes sa incaseze niste bani nu stiu cine, … deci va fi o licitatie
probabil, nu stiu cine va castiga licitatia, nu este neaparat acel Penny care tot… batem apa in piua.
D-na Molnar Mariana: Ar trebui sa se precizeze in clar, daca este vorba despre terenul din zona UGSR pentru
care pentru care d-l secretar a dat aviz de nelegalitate si Prefectura a dat revocarea… ca sa se stie despre ce este
vorba
D-l Iovanovici Radoslav: Mariana… d-le secretar, daca dumneata, in calitate de secretar, dai aviz de
nelegalitate, ce sa dea Prefectura, oameni buni, deci Prefectura intra pe nelegalitatea data de noi, sa ne aprobe
Prefectura, sa zica ca ce facem e legal
D-l Vremescu Cristian: Tutela administrativa a Prefectului, ma scuzati ca va intrerup, se exercita in acelasi
mod, indiferent daca secretarul avizeaza de legalitate sau nu acea hotarare. Mai avem hotarari care au fost avizate la
vremea respectiva de secretarul orasului de legalitate, au fost contrasemnate, si au fost atacate in contencios de catre
Prefectura, in conditiile in care Consiliul Local le-a mentinut
D-l Iovanovici Radoslav: Astea se intampla una la…
D-l Vremescu Cristian: Va contrazic, am avut o data, intr-o sedinta, marea lor majoritate, in 2015, o sedinta
nefericita in luna ianuarie sau februarie, nu mai stiu exact, sedinta in care toate au fost atacate in contencios si
procesele au fost pierdute
D-l Iovanovici Radoslav: Interesul nostru este sa pastram acest teren, pentru ca au fost nu stiu cate terenuri,
interesul nostrum este sa-l aducem in UAT si dupa aceea, conform legii, sa-l scoatem la licitatie
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D-l Vremescu Cristian: Categoric, dar fara a pune carul inaintea boilor, urmand exact pasii legali necesari,
identificand intai situatia acelui teren si apoi, in functie de situatia juridica a acelui teren…
D-l Iovanovici Radoslav: Si de ce nu facem identificarea?
D-l Vremescu Cristian: Se lucreaza la asta, deja s-a dat la compartimentul de specialitate comanda sa vedem
ce se intampla, sunt demersuri in plus, nu pot sa va spun care este stadiul lor. Trebuie sa vedem in ce situatie se afla
si la Ministerul Finantelor, cum le au ei, publice sau private, ce au ei in evidente, pentru ca e posibil sa fie…
D-l Iovanovici Radoslav: Problema asta e in interesul orasului si in interesul Primariei, pana la urma
D-l Vremescu Cristian: Si exista o intentie declarata a Primariei de a se face acolo o parcare… de interes
public
D-l Iovanovici Radoslav: Si in situatia asta trebuie trecut in domeniul public al Primariei
D-l Vremescu Cristian: Categoric da, vom reveni cu o hotarare cum trebuie
D-l Panduru Gheorghe: Se va veni cu o documentatie cum trebuie, urmand sa se emita o alta hotarare cu
documentatia in spate, asta inteleg eu
D-l Cosei Doru: De ce… cand avem atatea precedente cand am pierdut terenuri valoroase din centrul orasului,
aici eu presupun ca este…
D-l Vremescu Cristian:… le-ati pierdut…
D-l Cosei Doru: Eu nu v-am interupt pe dvs.
D-l Vremescu Cristian: Le-ati pierdut in urma unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile
D-l Cosei Doru: Le-ati pierdut prin neprezenta dvs. la aceste procese
D-l Vremescu Cristian: Este o afirmatie deplasata, s-ar putea sa…
D-l Cosei Doru: Nu este deloc deplasata, eu vin cu dovezi si sustin ca dvs. cereti neprezentarea
dumneavoastra ca si consilier juridic la anumite procese. Pot sa va aduc orcand dovada, si sustin aici public
D-l Vremescu Cristian: Aduceti dovada de neprezentare, sa vedem
D-l Cosei Doru: Eu sustin aici public si imi asum. E un teren valoros, la fel ca si stadionul, la fel ca si
parcarea, este un teren care nu ne permitem sa-l pierdem pentru ca toti vom fi aratati cu degetul, ca am ramas fara
teren din cauza noastra
D-l Vremescu Cristian: E un teren care, deocamdata, nu ne apartine
D-l Cosei Doru: Pe dumneata nu te intereseaza prea tare orasul asta
D-l Vremescu Cristian: Este o afirmatie total deplasata
D-l Cosei Doru: Nici nu sunteti cetatean al acestui oras
D-l Vremescu Cristian: Sa inteleg ca, daca nu sunt cetatean al acestui oras, un cetatean al acestui oras
ar avea cumva un ascendent asupra mea, d-le consilier?
D-l Cosei Doru: Nu, nu sunteti cetatean al acestui oras, mai putin va intereseaza interesele orasului
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Ok, haideti sa lasam polemicile, ca deja deviem de la subiect, trecem la vot pe
acest proiect. Cine este pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 8 voturi ,,pentru” si 6 abtineri, d-l Cosei Doru, d-l Popescu
Raul, d-na Molnar Mariana, d-l Sincu Ioan, d-l Rain Petru si d-l Seitan Narcis proiectul de hotarare avand ca
obiect revocarea HCL nr. 54/29.06.2017 privind inscrierea provizorie in cartea funciara a unei suprafete de 2254
mp in domeniul public al orasului Baile Herculane
D-l Domilescu Gore: Se face revocarea cu conditia sa se faca identificarea terenului
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Am inteles ca este in lucru. Nu, d-l secretar?
D-l Cosei Doru: Eu nu cred ca este in nici un lucru
D-l Panduru Gheorghe: S-a revocat hotararea cu 8 voturi ,,pentru” si 6 abtineri, din totalul de 14 prezenti
D-l Cosei Doru: Deci, nu avem nevoie de acest teren
D-l Vremescu Cristian: Este doar parerea dumneavoastra
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D-l Ionescu Nicolae Sorin: Bun, punctul nr. 2, proiect de hotarare privind aprobarea planului de
ocupare a functiilor publice
D-l Iovanovici Radoslav iese din sala de sedinta
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Daca nu sunt discutii supun la vot, cine este pentru, impotriva, se abtine cineva?
Se supune la vot si se aproba cu un numar de 12 voturi ,,pentru” si o abtinere, d-l Cosei Doru, proiectul
de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Punctul nr. 3, proiect de hotarare cu privire la aprobarea Documentatiei
Tehnico–Economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico–economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumara a investitiei propusa a fi realizata pentru Proiectul “Eficientizarea energetica a cladirii primariei
orasului Baile Herculane, judetul Caras-Severin “ din orasul Baile Herculane.
Vremescu Cristian: Aici nu am primit avizul de la comisia economica, ei nu au droit sa se pronunte
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Aviz nefavorabil in comisii, supun la vot. Cine este pentru, impotriva, se abtine
cineva?
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
Documentatiei Tehnico–Economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico–economici, inclusiv anexa privind
descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata pentru Proiectul “Eficientizarea energetica a cladirii
primariei orasului Baile Herculane, judetul Caras-Severin “ din orasul Baile Herculane
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Multumesc, punctul nr. 4, proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii
lucrarilor de dezafectare a cosului de fum si a zidurilor centralei termice din zona Fabrica de Paine. Cine este
pentru, impotriva, se abtine cineva?
D-l Vremescu Cristian: Nici aici nu am avut punctul de vedere al comisiei economice
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii
lucrarilor de dezafectare a cosului de fum si a zidurilor centralei termice din zona Fabrica de Paine.
D-l Domilescu Gore: Cosul trebuie dat, am incercat sa-l dau si eu jos, nu am avut posibilitatea atunci si nu am
putut atunci sa realizez un contract cu o macara de 100 de tone
D-l Penesel Stefan: Nu se rezolva nici cu aia de 100 de tone pentru ca are 200 de tone
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Trecem la diverse, d-l Doroi, pe scurt.
D-l Doroi Titu: Eu as dori sa fac o propunere, acolo, in zona Fabricii de Paine, acolo unde a fost santierul, as
vrea sa facem acolo un teren de joaca pentru copii
D-l Domilescu Gore: Acolo este un proiect care il initiaza Primaria, de fapt doua proiecte, e vorba de zona
Fabrica de Paine si blocurile, si zona de spatiu dintre blocuri pentru reabilitare, toata documentatia este pentru
avizare, ne trebuie un punct de vedere tehnic asupra conductelor de scurgere, acolo, in jumatate de an o sa fie
rezolvat
D-l Sincu Ioan iese din sala de sedinta.
D-l Doroi Titu: As dori construirea unui teren de tenis de camp, ca e pacat
D-l Ionescu Nicolae Sorin: Si ca locatie, unde?
D-l Doroi Titu: Pai gasiti solutii, terenul ala de 2.250 mp.
D-l Cosei Doru: Noi trebuie sa identificam un teren pentru care sa venim cu un proiect, o baza sportiva, un
teren de tenis. As vrea sa aduc in discutie problema taximetriei din Herculane. Diversi taximetristi, cetateni ai
orasului, mi-au sesizat ca in Herculane se depaseste numarul de taxiuri, taxiurile sunt intr-o stare deplorabila,
conduita morala a anumitor taximetristi, lasa de dorit. Au discutat cu domnul Viceprimar si au spus ca nu au locuri
de parcare.
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In continuare d-l Cosei citeste dintr-o hotarare veche de consiliu referitoare la distribuirea locurilor de
parcare pe raza orasului.
D-l Cosei Doru: Numarul de taxiuri potrivit Hotararii de Consiliu din 2003 este de 30 de locuri, iar in
momentul de fata noi avem vreo 70 de taxiuri.
D-l Miclau Cristian: Autorizatiile se emit in functie de numarul de locuitori.
D-na Molnar Mariana: Conform legii ar trebui sa fie 3 taxiuri la 1.000 de locuitori.
D-l Miclau Cristian: Trebuie facuta o intalnire cu reprezentantul taximetristilor si discutat cu ei.
D-l Panduru Gheorghe: Sa anulezi autorzatiile este foarte greu, dar ar trebui facut un regulament de
organizare.
D-l Vremescu Cristian: Este nevoie de un nou regulament pentru taximetria locala.
D-l Presedinte da cuvantul domnului Ilie Cristescu.
D-l Ilie Cristescu: In primul rand as vrea sa subliniez faptul ca aici a fost cenaclul literar Cerna. Cred ca ar
trebui sa readucem cenaclul Cerna in orasul Baile Herculane, unde sa se reuneasca oameni de inalta cultura. In al
doilea rand as vrea sa va multumesc pentru faptul ca s-a asfaltat in zona Fabrica de Paine si in al treilea rand
consider ca ar trebui infiintat un club de sah, pentru ca este un sport care aduce turisti in oras. Si totodata vin cu
propunerea de a ne infrati cu doua orase din China.
Cu ultimul punct pe ordinea de zi dezbatut, domnul presedinte declara sedinta incheiata.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
IONESCU NICOLAE SORIN

SECRETAR,
VREMESCU CRISTIAN
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