
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 17.08.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif, dl şef 
de post Precup Florin invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că sunt prezenţi 
toţi consilierii.

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

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Lesinschi Daniel;
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenţă;
3. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor 

parcele de teren în vederea construirii de garaje şi stabilirea taxelor de licitaţie;
4. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile şi aprobarea procedurii şi 

modalităţilor de intervenţie în cazuri de violenţă domestică;
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului comisiei de verificare a concesiunilor 

numită prin H.C.L. Băiuţ nr. 29/2021;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantare de la 

FNGCIMM SA IFN nr. 280/11.07.2017
7. Diverse;

Dna primar propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 
înfiinţarea unui post de asistent personal al persoanei cu handicap.

Ordinea de zi completată 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.
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al 

d-lui Lesinschi Daniel. Acesta şi-a depus la sfârşitul lunii iulie demisia din funcţia de consilier 
local iar acum este necesară adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisia şi se declară 
vacant locul deţinut de acesta.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul următor - alocarea unei sume pentru acordarea unui ajutor de

urgenţă.
Dl secretar spune că bugetul local urmează a fi rectificat prin alocarea în capitolul 

6802, subcapitolul 680250 a sumei de 10.000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgenţă.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul 3 - numirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor parcele 

de teren în vederea construirii de garaje şi stabilirea taxelor de licitaţie.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.



Spune că este vorba de parcelele destinate construirii de garaje situate pe locul fostului 
spital din Băiuţ şi în spatele Sălii de sport care au fost aprobate deja spre concesionare . Propune 
ca taxa minimă de concesionare să fie de 3 lei/mp/an iar pasul licitaţiei de 1 leu/mp/an, 
propunere cu care sunt de acord toţi consilierii.

Se trece la formularea de propuneri privitoare la membrii comisiei.
Dl consilier Butuza îl propune pe dl viceprimar şi pe dl secretar, dl consilier Pop T îl 

propune pe dl consilier Prohaska iar dl consilier Buda L o propune pe dna consilier Ciupei 
Noiemi. Aceste propuneri sunt aprobate în unanimitate de consilieri.

Al cincilea membru al comisiei va fi desemnat de către Administraţia Finanţelor 
Publice Maramureş.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul următor -  proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile 

şi aprobarea procedurii şi modalităţilor de intervenţie în cazuri de violenţă domestică.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Spune că, potrivit Ordinului nr. 2525/07.12.2018 trebuie constituită echipa mobilă de 

intervenţie şi trebuiesc aprobate procedurile şi modalităţile de intervenţie. Arată care sunt 
categoriile de persoane care pot face parte din echipa mobilă şi care sunt atribuţiile acesteia.

Din partea Primăriei Băiuţ vor face parte din această echipă persoanele cu atribuţii în 
domeniul protecţiei sociale adică dna consilier superior Ilieş Viorica şi dna asistent medical 
comunitar Prohaska Roxana.

Dl consilier Buda spune că nu crede că ar trebui să implicăm preoţii în asta, au ei treaba 
lor şi crede că ar trebui să meargă dna primar.

Dl secretar spune că nu este cazul dna primar are suficiente atribuţii.
Se fac propuneri pentru membrii comisiei.
Este propus dl viceprimar iar dl consilier Prohaska se oferă voluntar.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul 5 - însuşirea raportului comisiei de verificare a concesiunilor .
Dl consilier Butuza, preşedintele comisiei prezintă acest raport şi recomandările 

comisiei.
Dl consilier Pop T întreabă de ce se cere rezilierea doar pentru dl Ungur şi nu şi pentru 

ceilalţi dacă s-au constatat nereguli.
Dl consilier Buda spune că la cine are 4 vaci nu se reziliază iar la cine are mai multe 

se reziliază.
Dl secretar spune că este o prevedere contractuală conform căreia nu este permis 

păşunatul animalelor din afara localităţii. Privitor la contractul asociaţiei Zăvoiul şi acolo s-a 
propus scăderea suprafeţei concesionate conform numărului animalelor efectiv deţinute.

Se trece la vot şi cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă -  dnii consilieri Pop C, Pop T 
şi Buda L şi 2 abţineri -  dl consilier Nicorovici şi dl viceprimar este respinsă această hotărâre.

Se trece la punctul următor -  proiectul da hotărâre privind aprobarea solicitării 
prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 280/11.07.2017.

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Spune că la semnarea contractului de finanţare pentru proiectul privind reabilitatea 

căminelor culturale a fost nevoie de obţinerea unei scrisori de garanţie bancară de valoarea 
avansului obţinut, adică de 1.000.000 de lei. Pe durata derulării proiectului de fiecare dată când 
valabilitatea acestei scrisori expira trebuia solicitată prelungirea acesteia.

Acum se propune aprobarea prelungirii cu un an a valabilităţii scrisorii de garanţie.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui post de asistent personal al 

persoanei cu handicap.
Dna primar prezintă acest proiect de hotărâre.



Spune că există o solicitare pentru încadrarea unui asistent personal al persoanei cu 
handicap iar pentru încadrare este necesară înfiinţarea postului.

Se trece la vot şi cu unanimitate (9  voturi întrucât dl consilier Buda L a părăsit anterior 
şedinţa ) este adoptată această hotărâre.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna primar spune că în anul 2013 s-a încredinţat pădurea în administrarea OS 

Salcâmul Ciumeşti.
în acest an s-au făcut 12 controale de către Garda Forestieră şi reprezentanţii noştri. 

S-a depus până acum doar un dosar preliminar.
în luna martie s-a hotărât rezilierea contractului dar am aşteptat raportul final iar acum 

suntem în impozibilitate de a exploata lemn chiar şi lemn de foc.
în luna mai dl Nuna ne-a adus o fişă de calcul cu prejudiciul. S-au constatat 301 cioate 

cu valoare de 149.923 lei.
Ulterior a fost sesizat Consiliul Judeţean care a cerut sprijinul Inspectoratului de poliţie 

şi atunci au avut loc percheziţiile.
Ocolul Ciumeşti avea datorie de 3,5 miliarde în 2020 din care a achitat ceva mai mult 

de 900 de milioane lei vechi. Nu sunt depuse balanţe, înregistrări contabile şi cea mai mare 
problemă este lemnul de foc.

Acum i s-a trimis o notificare privind rezilierea contractului iar în 30 de zile trebuie să 
ne predea cele 1609 hectare de pădure .

Ar trebui un acord de principiu de atribuire directă şi contract cu altă structură iar la 
predare va trebui să fie prezent un expert. A discutat cu Direcţia Silvică MM şi cere aprobarea 
pentru acest acord.

Dl consilier Pop T spune că primăria a mers să câştige bani de la ocolul privat şi spune 
că nu este de acord să mergem înapoi la ocolul de stat. Crede că ar trebui să se caute un ocol 
privat, mai sunt şi altele în Dragomireşti de exemplu.

Dna primar spune că OS Ciumeşti a dat o situaţie cu cheltuielile. Citeşte o parte din 
aceste cheltuieli pe care le consideră foarte mari şi nejustificate prin documente, de exemplu 
deplasări 66000 de lei, imprimate peste 40... de lei, licitaţii 24.000 de lei. Citeşte ca o comparaţie 
şi cheltuielile OS SB.

Dl consilier Pop T spune că încă nu sunt lemne, trebuiau lăsaţi încă puţin şi apoi să fie
prinşi.

Se trece la vot şi cu 8 voturi pentru este acordat acest aviz de principiu.
Dl consilier Butuza crede că rapoartele nu sunt o joacă, degeaba se explică dacă se pun 

piedici, dacă erau corecţi cei ce administrează pădurea acum trebuiau să fie lemne.
Dl consilier Pop C spune că există solicitări de la diverse persoane pentru înregistrarea 

locală a remorcilor. Spune că microbusul nu mai merge în Poiană, transportatorul a câştigat 
licitaţie pentru traseu şi trebuia să i ître de 2 ori pe săptămână.

Cere să se meargă săptămânal în Poiană pentru ridicarea mizeriei.
Dl consilier Nicorovici întreabă ce este cu lemnele, dl viceprimar a spus că s-au marcat 

nişte lemne, trebuie scoase şi să se dea la oameni. întreabă dacă se ştie cine va lucra.
întreabă ce este cu şcoala din Strîmbu iar dl secretar răspunde că a discutat de 

dimineaţă cu expertul care a spus că va încerca să ajungă după data de 24, în funcţie de cât timp 
are.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
PROHASKA ROLLAND

SECRETAR GENERAL 
POP AUREÚAÑ


