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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 26.08.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif, invitaţi 
şi un grup de locuitori din comuna Băiuţ.

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 eliberarea din funcţia de viceprimar a d-lui Hollo Iosif;
2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al comunei 

Băiuţ;
3. Acordarea unor avize pentru încheierea unor acte adiţionale la contracte de închiriere 

de spaţii respectiv concesionare de terenuri;
Ordinea de zi este aprobată :u 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 preşedinte de şedinţă citeşte referatul iniţiatorilor prin care se justifică eliberarea 

din funcţia de viceprimar a d-lui Hollo Iosif.
Se dă cuvântul consilierilor.
Dna consilier Pintea spune că una din atribuţiile d-lui viceprimar a fost să se ocupe de 

serviciul public. S-a hotărât să se reducă preţul la depozitarea deşeurilor dar de fapt de când 
sunt ei aici tot creşte preţul. Din 2016 nu s-a rezolvat problema extemalizării serviciului de apă 
şi salubritate.

S-au alocat bani pentru fosa septică, s-a discutat cu Reminul s-a găsit o soluţie dar nu 
s-a făcut nimic. S-au alocat bani pentru uliţe şi nu s-au finalizat lucrările. Nu există o 
comunicare între viceprimar şi consiliul local.

Dna consilier Ciupei spune că nu voia să se ajungă aici dar trebuie spuse lucrurile. în 
data de 19.07 s-a stabilit să se întâlnească la primărie să se discute despre lemnele de foc. Au 
fost convinşi de dl viceprimar să nu meargă pe teren şi li s-a spus că peste 2 zile vor fi lemne.

Au primit telefon să meargă pentru că se vrea să se fure un peridoc de lemne. Dl 
viceprimar a motivat că erau pentru primărie.

Dna consilier Mureşan Bcrtoti spune că ei nu au dorit schimbarea viceprimarului dar 
acesta nu a comunicat cu ei. Oamenii au venit cu sesizări. întreabă de câte luni a cerut să se taie 
crengile de pe Leorda iar dl viceprimar spune că a cerut asta din primăvară.

Dna consilier Mureşan Bertoti spune că a cerut din iarnă când încă nu căzuse zăpada.
Tot aşa de mai multe luni a spus să se cosească în cimitirul din Băiuţ. Dl viceprimar 

spune că s-a cosit deja dar dna consilier Mureşan spune că doar s-a atins iarba, nici nu se vede 
că s-a cosit. întreabă unde s-au dus lemnele pentru grădiniţă. Ei nu pot face ce nu depinde de



ei. nu le pot da ordine angajaţilor. La Poştă demult curge mizeria în drum. dna Degeran i-a spus 
demult despre asta şi ce s-a făcut.

Dl viceprimar spune că e rezolvată treaba iar dna consilier Mureşan spune că doar 
acum de câteva zile s-a făcut.

Sala de sport a rezolvat-o dl consilier Prohaska după ce luni de zile i s-a spus 
viceprimarului.

A fost ea la firma Popas să ne dea utilaj mic pentru curăţarea şanţului şi s-a curăţat 
doar pe la Otvos şi prin Handal.

Dl consilier Butuza spune că având în vedere că PNL este majoritar în consiliu ei l-au 
propus pe dl consilier local Hollo ca viceprimar, propunere care a fost susţinută de ceilalţi 
colegi. Spune că nu se mai poate tolera situaţia, PNL avea 3 consilieri care puteau fi viceprimar 
dar au considerat că va face treabă şi că va fi colaborare între ei. Acum îi retrage sprijinul PNL- 
ului. Spune că nu sunt nici un fel do jocuri politice.

In cele 10 luni care s-au scurs dl Hollo nu s-a supus, nu colaborează, nu dă raportul 
nimănui. Nu a ştiut unde sunt oamenii lui şi unde lucrau de fapt când el spusese că i-a trimis în 
altă parte, consumurile de carburanţi sunt foarte mari, rapoartele sunt făcute în bătaie de joc.

Odată i-a spus că oamenii lucrează la postul de poliţie şi de fapt nu era acolo nimeni, 
le dădea libere sau altceva pentru că oamenii nu erau la lucru.

Dl consilier Butuza spune că dl viceprimar a fost găsit vinovat de complicitate la furt. 
Ori a căzut vinovat pentru că nu a ştiut ce se întâmplă, ori a fost nesimţit pentru că era obişnuit 
din trecut şi credea că e susţinut.

Legea este pentru toţi şi trebuie aplicată pentru toţi. Primeşte salar din banii publici şi 
nu trebuie iertat pentru că îşi face treaba bine. Aude discuţii că era mai bine înainte dar se fura 
mult.

întreabă de ce are lemne fără să fie pe lista de la primărie sau de la Ocol, pentru că 
lemnele lui sunt lângă Cantină.

Dl viceprimar spune referitor la lemnele de pe Tocila că în urma controlului au rămas 
nişte stocuri de lemn. A cerut şefului de ocol lemne pentru Primărie şi i s-a spus că se pot duce. 
Când a ajuns acolo i s-a spus că nu s-a reuşit. Lemnele nu s-au dus sunt tot acolo.

Privitor la percheziţie au fost acasă la el, nu s-a ridicat nici un act pentru că nu ţinea 
acte acasă, toate erau la birou, el fiind desemnat ca persoană de legătură cu Ocolul Silvic.

A încercat să rezolve cât ;-a putut. Are defectele lui, e adevărat că nu a comunicat. 
Postul este unul de sacrificiu , negujezi familia, sănătatea, nu mai ai timp liber, telefonul sună 
şi noaptea, pleci dimineaţa şi nu ştii când ajungi acasă. Dacă cuiva nu-i place ce faci eşti ţap 
ispăşitor.

Dna consilier Mureşan spune că i-a cerut ca dacă sunt lucruri mai mărunte cu care pot 
să-l ajute să-i spună pentru că e dispusă să ajute dar niciodată nu a fost sunată. Din moment ce 
nu au fost sunaţi înceamnă că nu a avut nevoie iar acum spune că a avut foarte mult de lucru. 
Singurul lucru care i s-a cerut a fost să ia compostoarele de la Exploatare dar nu a putut pentru 
că erau îngrămădite şi nu le-a putut da jos.

Dna primar spune privitor la lemne că din februarie se aplică Sumai 2 şi se ştia că 
lemnele nu pot fi duse pentru că nu pot fi încărcate în aplicaţie. Se urmărea transportarea lor 
astfel încât să se ducă cine ştie unde. în seara aceea s-au întâlnit cu dl Hollo, a vorbit cu dl Nuna 
dacă ştie de asta iar acesta i-a spus că de fapt trebuiau să fie mai multe transporturi.

I-a spus să nu tot umble ca şofer pe PTO dar dl viceprimar a spus că dacă circulă şi 
alţii strică maşina. El avea doar atribuţii de viceprimar, şef serviciu public şi şef SVSU, nu erau 
atât de multe. E adevărat că alerga mult dar nu e în regulă ca viceprimarul să conducă iar şoferul 
să stea.

Discută despre situaţia din februarie cu sesizarea privitoare la pădurea comunală şi 
spune că acum oamenii întreabă de ce se mai fac sesizări dacă nu se rezolvă.



Dl secretar spune că potrivit Codului administrativ procedura de eliberare din funcţia 
de viceprimar este prin vot secret.

A pregătit o urnă şi buletine de vot pe care să fie înscrisă opţiunea fiecărui consilier.
Se trece la vot. în urma numărării votului se constată că există 9 voturi pentru 

eliberarea din funcţie şi 1 vot împotrivă.
Dl secretar solicită un vot final al consilierilor privitor la această hotărâre în ansamblul 

ei şi cu 9 voturi pentru şi o abţinere consilierii sunt de acord cu hotărârea.
Se trece la punctul 2.
Dl secretar arată că este vorba de terenul de lângă cimitirul din Strîmbu unde este 

posibil ca în viitor să se construiască capela din Strîmbu Băiuţ. Cu unanimitate consilierii sunt 
de acord cu introducerea în domeniul privat al acestui teren.

Se trece la prezentarea solicitărilor de avize pentru actele adiţionale la contractele de 
concesiune.

Dl secretar spune că au solicitat mărirea suprafeţei concesionate dl Rozsnyai Attila şi 
SC BKT FOREST SRL. în urma discuţiei cu Asociaţia Lunca din Strîmbu Băiuţ aceştia au fost 
de acord cu mărirea suprafeţei concesionate astfel încât către sat să rămână la limita valului de 
pământ iar către Bloaja până la următoarea parcelă concesionată.

Cu unanimitate de voturi cunt aprobate aceste solicitări.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl Maxim Radu spune că dacă 2-3 au furat nu înseamnă că trebuie să sufere toţi. Sunt 

mulţi bătrâni care mai au nevoie de lemne, trebuie o firmă serioasă cu mulţi oameni care să 
lucreze de urgenţă şi să aibă lumea lemne. Dacă nu vor fi lemne oamenii vor trebui să meargă 
la iarnă în pădure să taie. A fost şi el consilier dar a fost luată o firmă serioasă care a tras 
lemnele.

Privitor la salubrizare spune că sunt oameni care nu mai merg la tomberon şi tot aruncă 
direct din maşină.

Dl consilier Pop C spune că trebuie defrişat pe linia electrică la intersecţia de la 
intrarea în Poiana Botizii pentru că se ating ramurile de linie.

Dna consilier Mureşan spune că trebuie refăcută solicitarea către Romtelecom să 
rezolve cu stâlpii şi firele căzute.

Dl consilier Pop T spune că a mai întrebat dacă s-ar putea instala un aparat de plată a 
facturilor în Primărie. întreabă dacă se ştie la ce număr de cerere s-a ajuns cu livrarea lemnelor 
iar dl consilier Butuza spune că el era la 29-lea dar a refuzat lemnele.

Dl consilier Nicorovici spune că la Mellencsuk Sonia iar e problemă cu curentul. Nu 
s-a golit tomberonul în Strîmbu la Greble.

Dl Gaspar crede că trebuie să rămână pădurea în comună şi cere să se facă un depozit 
de lemne al Primăriei şi nu să se umble la agenţii economici. întreabă când se va face asfaltarea 
uliţelor şi nu tot pietruiri.

Dna consilier Pintea spune că nu se aprobă asfaltarea uliţelor dacă nu există canalizare.
Dl consilier Butuza spune că avem greifer când se preia parchetul să fie pregătit să se 

autorizeze şi să transporte lemnul.
Dna primar spune că Lăpuşul a reuşit şi noi vom putea. Trebuia să avem profit mare 

de la pădure iar noi de 2 ani nu încasăm aproape nimic.
Dna consilier Mureşan spune că poate vorbi cu cel care are aparatul care stă în picioare 

în magazinul ei să-l aducă la primărie pentru că ea are alt aparat.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.
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