
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 14.07.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, invitată.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că este absent dl 
viceprimar Hollo.

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

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 pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară şi a indicatorilor 

financiari pe trimestrul II al anului 2021;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat pentru Căminele culturale din 

Strîmbu Băiuţ şi Poiana Botizii;
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui titlu de cetăţean de onoare al Comunei Băiuţ;
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.
Pentru început se poartă discuţii privitoare la Ziua minerului. RNR va organiza vineri 

şi sâmbătă şi vor avea exclusivitate privitor la tarabele instalate pentru că aceştia sponsorizează 
evenimentul. Aşa cum s-a cerut, noi vom organiza duminică, vor fi spectacole cu copiii şi 
topogan pentru copii. Consilierii sunt de acord cu aceasta.

Dl preşedinte de şedinţă crede că ar fi bine dacă s-ar repara trenuleţul.
Dl consilier Butuza crede jă ar trebui autorizat.
Dna primar spune că vor fi interpreţi de muzică populară, fraţii Sicuţă, muzică 

maghiară din Debreczen, muzică uşoară antrenantă, poate va veni şi fanfara să cânte. Va trebui 
să asigurăm cheltuielile cu toaletele ecologice, artificii, scenă.

în urma discuţiilor se stabileşte suma maximă de 35000 de lei pentru acest eveniment.
Dna primar spune că există o decizie a APIA şi ne vor intra 230.000 de lei până la 

capătul lunii, bani care vor intra direct pe bugetul de dezvoltare.
PNDL deocamdată e oprit, vom plăti lucrările din banii noştri.
Dl consilier Lesinschi ridică problema podului din Handal, unde ar trebui de făcut 

reparaţii şi cere să se aloce bani.
Cu această părere este de acord şi dna consilier Ciupei care spune că balustrada este 

căzută, trebuie de lucrat la acest pod.



Dl consilier Butuza spune că ar trebui ca atunci când se va lucra la uliţă să se 
stabilească necesarul de materiale. Dacă îl facem în regie proprie nu e mare lucru, câteva poşte 
şi e gata. Se cade de acord să se aloce 5000 de lei pentru reparaţiile podului.

Se începe cu cscutarea proiectului de hotărâre privind contul de execuţie bugetară.
Dna consilier Pintea citeşte raportul compartimentului de specialitate, gradul de 

realizare a veniturilor şi cheltuielilor.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul 3 - aprobarea devizului actualizat pentru Căminele culturale din 

Strîmbu Băiuţ şi Poiana Botizii.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Dl preşedinte de şedinţă întreabă de ce căminul cultural din Poiană este aproape dublu 

ca valoare iar dl consilier Pop C spune că proiectele iniţiale au fost subevaluate şi au trebuit 
aduse la valoarea reală. La Poiană căminul cultural trebui demolat în cea mai mare parte pentru 
că este foarte degradat.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul 4 -  proiectul de hotărâre privind acordarea unui titlu de cetăţean de 

onoare al Comunei Băiuţ.
Dna primar prezintă acest proiect de hotărâre şi propune acordarea titlului de cetăţean 

de onoare al comunei d-lui Popovici Maxim, fost director al EM Băiuţ în perioada 1984-1986. 
Citeşte scrisoarea trimisă de dl Popovici.

Dl preşedinte de şedinţă crede că ar trebui propus şi un localnic.
Dl consilier Butuza crede că ar trebui să analizeze şi apoi să vadă dacă se mai propune 

cineva pentru acest titlu.
Dl consilier Lesinschi spune că a citit şi el scrisoarea şi crede că ar fi şi băiuţeni care 

ar merita, dl Vâţ de exemplu care a fost şeful flotaţiei mai mulţi ani.
Dl consilier Buda L crede că nu a avut realizări personale, cât s-a putut s-a furat tot iar 

acum şefii sunt premiaţi.
Se trece la vot şi cu 8 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă este adoptată această hotărâre.
Dna consilier Ciupei crede că şi dna Banu care a fost cadru didactic atâta vreme ar

merita.
Se trece la discutarea rectificării bugetului local.
Dna consilier Pintea citeşte raportul compartimentului de specialitate unde sunt 

cuprinse sumele primite de la APIA, plata lucrărilor de la şcoală şi reparaţii pod Handal, de 
asemenea cei 35.000 de lei cheltuieli maxime pentru Ziua Minerului.

Dna consilier Ciupei spune că sunt familii care pot circula doar pe acel pod din Handal, 
dacă se poate să se cumpere nişte poşte să se poată repara podul.

Dl preşedinte de şedinţă spune că poată că ar fi mai bine dacă s-ar turna din beton.
Dl consilier Lesinschi spune că dacă se face din beton ne va trebui proiect, deocamdată 

se poate repara.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna primar prezintă realizările pe ultimele 2 luni de anul trecut şi pe primul semestru 

al acestui an. Spune că 2/3 din bugetul local a mers în secţiunea de dezvoltare şi doar o treime 
pe secţiunea de funcţionare.

Prezintă sumele cheltuite pentru Căminul cultural din Băiuţ,, şcoală, SF străzi laterale, 
SF gaz, reabilitare staţie de tratare, în total aproape 13 miliarde în investiţii. Mai avem 12 
miliarde de lei vechi în cont, ar fi bine ca şi de acum aceşti bani să fie dirijaţi către investiţii.

Poate că la toamnă copiii vor intra în şcoala nouă modernă şi încălzită.
E aproape finalizat Căminul cultural din Băiuţ, urmează Strîmbu şi Poiana.



Dl consilier Lesinschi spune că au fost mai multe postări care au sesizat că pe valea 
Strîmbului tinerii au dansat pe mese , au lăsat mizerie. Crede că ar trebui să fie voluntari care 
să-i atenţioneze pe cei care campează să strângă mizeria.

Dl consilier Butuza propune să se formeze o echipă condusă de dl consilier Lesinschi 
iar acesta să-şi facă echipa după cum crede.

Dl consilier Lesinschi este de acord dar spune că trebui acceptul Consiliului local, iar 
voluntarii trebuie cunoscuţi.

Dl preşedinte de şedinţă crede că un angajat al primăriei ar trebui să meargă pe teren 
să verifice pentru că de vineri până duminică sunt mulţi oameni pe vale. Acum sunt destui 
angajaţi care pot să verifice. Se pot pune şi taxe.

Dl consilier Butuza spune că pentru taxe trebuie lege. Nu poţi pune oamenii din 
primărie ca voluntari.

Dna primar spune că trebuie numerotate căsuţele, stabilită taxa, pus coşuri de mizerie 
şi trebuie de veriticat unde sunt zonele de campare, să nu fie pe terenuri concesionate.

Dl preşedinte de şedinţă spune că el când a fost pe acolo nu a găsit mizerie dar cu 
siguranţă că mai sunt şi din cei care lasă.

Dl consilier Buda spune că dacă terenul e concesionat noi nu facem nimic iar ei nu pot 
face şi rămâne tot aşa.

Dl consilier Pop C spune că dacă a mai rămas piatră mai trebuie umplute nişte gropi. 
Mai sunt uliţe care trebuie pietruite.

Dl consilier Nicorovici întreabp cum este cu lemnele de foc. A auzit că nu se trage pe 
Leorda, dl Tomşa trage din parchetul lui, întreabă de ce nu se începe să se lucreze şi pe Tocila?

Dna primar spune că dl viceprimar se ocupă de lemne, acum nu a putut fi prezent la 
şedinţă pentru că e în Târgu Lăpuş la altă şedinţă.

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