
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 30.06.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi una primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că sunt absenţi dnii 
consilieri Buda Liviu şi Pop Traian.

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că, luându-se în ordine 
alfabetică, urmează ca preşedinte de şedinţă pentru luna iunie d-1 consilier Pop Cosmin.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului comunei Băiuţ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă al comunei Băiuţ;
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pentru 

construirea de garaje a unor parcele de teren;
5. Diverse;

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare, proces verbal care este aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Dna consilier Pintea Cecilia, preşedintele comisiei de dezvoltare economico-socială şi 

de mediu a comunei prezintă sumele primite şi propunerile de alocare.
Este nevoie de 215 mii lc i pentru proiectul de apă şi canal, ne-a fost predat studiul de 

fezabilitate pentru introducerea gazului care costă 142000 de lei. Ar fi trebuit bani şi la 
diferenţele pentru lucrările de la căminul cultural. Prezintă şi restul cheltuielilor necesare.

Se poartă discuţii privitoare la terenul de fotbal. Dl consilier Butuza crede că ar trebui 
de aranjat vestiarele.

Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Statutului comunei

Băiuţ.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Statutul actual a fost adoptat în anul 2005 

şi este nevoie de actualizarea lui. Se prezintă modificările apărute şi în urma votului, cu 
unanimitate este adoptată această hotărâre.

Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă al comunei 
Băiuţ. Sunt prezentate Regulamentul de funcţionare şi caietul de sarcini şi se explică de ce este 
nevoie de reorganizarea Serviciului public.



Dl consilier Lesinschi crede că ar trebui să amânăm luarea unei hotărâri până vor exista 
suficiente informaţii.

Cu unanimitate consilierii sunt de acord cu această amânare.
Se prezintă în continuare proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării pentru construirea de garaje a unor parcele de teren.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Spune că este vorba despre 

concesionarea de terenuri pentru construirea garajelor din zona fostului spital, privitor la care 
anterior s-a căzut de acord.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Lesinschi crede că ar trebui să ne implicăm mai mult în organizarea Zilei 

minerului. Dacă duminica este liber putem organiza noi ceva, să alocăm bani pentru asta.
Se stabileşte că se va discuta ulterior despre acest aspect.
Dl consilier Nicorovici spune că lângă cimitirul din Strîmbu este un teren mai mare 

ere ne aparţine şi se poate pune acolo capela pentru că este în faţă. Există reclamaţii că sunt 
cîini liberi în zona locuinţei d-lui Buda Adrian, fostul viceprimar.

Dna primar spune că trebuie depusă o reclamaţie în scris, altfel noi nu putem face
nimic.

Dna consilier Ciupei Noiemi întreabă când se începe vânzarea lemnelor de foc iar dl 
viceprimar spune că din ziua următoare se vor putea lua lemne.

Dna primar prezintă not. de control a ANRSC din luna aprilie şi ce s-a dispus ca 
sarcini de realizat. Prezintă măsurile şi termenele de realizat.

Serviciile de apă şi salubritate nu pot fi subvenţionate de la bugetul local. Va trebui 
gândită foarte bine toată activitatea, va trebui de numit un şef de serviciu pentru că nu se poate 
ca dl viceprimar să se ocupe de toate aceste activităţi.

Dna primar prezintă consiliului încheierea convenţiei cu ACOR privitor la angajarea 
d-lui Nica în calitate de topograf şi cere acordul consilierilor. Cu unanimitate consilierii sunt de 
acord cu această convenţie.

Dl preşedinte de şedinţă cere ca după ce dl Nica termină ce are de lucru acum să 
continue lucrul pentru titluri sau intabulările terenurilor oamenilor.

Dna primar spune că a fost finalizată înscrierea în program a nomenclaturii stradale 
care era urgent necesar a fi terminată. Am primit oferte de la firme pentru a o întocmi dar a fost 
mai ieftin cu angajatul nostru. Lucrăm şi la noua nomenclatură stradală şi ne va face şi 
cadastrarea comunei.

Dl consilier Butuza întreabă cu cât se subvenţionează apa şi salubritatea iar dna primar 
spune că avem 4 miliarde cheltuieli din totalul de 7 miliarde cât avem veniturile proprii.

Dl consilier Butuza întreabă dacă suntem pasibili de amenzi dacă vom continua iar dna 
primar spune că ni se pot imputa şi sumele cheltuite ca subvenţie.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.
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