
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 22.09.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica şi dl şef ocol silvic SB Chira 
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 septembrie d-1 consilier Buda Liviu.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea d-nei consilier local Chifor Angela în comisia 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei B ăiu ţ;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ a 

contractului de administrare a fondului forestier din domeniul public al comunei Băiuţ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat al proiectului Modernizare şi 

dotare Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Băiuţ în 

Consiliul de administraţie ş\ CEAC a Şcolii gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ;
7. Prezentarea unei solicitări de cumpărare a unei garsoniere;
8. 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 Chifor Angela depune jurământul prevăzut de art. 117 din Codul administrativ. 

Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre şi spune că dna consilier local Chifor poate lua locul 
d-lui Lesinschi din comisia în care acesta a activat.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi dna consilier local Chifor este repartizată în 
comisia I, Pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a 
instituţiilor şi serviciilor publice, a societăţilor comerciale de interes local, cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern şi gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

Se continuă cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
S-au primit sume pentru suportul alimentar -  masa caldă pentru copii şi sume din TVA 

pentru echilibrarea bugetului local.
Propunerile de alocare a sumelor sunt: 46.000 de lei pentru contribuţii angajaţi ACOR, 

22,44 mii lei pentru depozitarea deşeurilor şi 0,5 mii lei pentru reparaţiile din parc.



Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la punctul următor - aprobarea devizului actualizat al proiectului Modernizare 

şi dotare Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ.
Este prezentat acest proiect de hotărâre şi se arată că este vorba de actualizarea 

devizului cu lucrările ocazionate de racordarea Şcolii la reţeaua de distribuţie a energiei 
electrice. Aceste cheltuieli vor fi cuprinse în bugetul proiectului.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor CL în 

Consiliul de administraţie şi CEAC al Şcolii Regina Elisabeta.
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. întrucât dna consilier Mureşan nu este 

prezentă se propune înlocuirea ei cu dna consilier Chifor .
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind încheierea cu Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ 

a contractului de administrare a fondului forestier din domeniul public al comunei Băiuţ.
Dna primar spune că a fost oprită pe drum de o familie care nu mai avea ce pune pe 

foc şi ardeau tocurile de la geamurile vechi pe care le schimbaseră. A discutat cu dl şef de ocol 
Chira care le-a livrat lemne de foc, motiv pentru care îi mulţumeşte.

Dl şef al OS SB Chira spi ne că a trimis modelul de contract şi a adus şi calculaţia de 
preţ practicată la nivel naţional. Citeşte aceste tarife şi spune că tarifele sunt diferenţiate în 
funcţie de zona de deal sau de munte. în Băiuţ avem 905.8 hectare pădure în zona de deal şi 
703,1 hectare pădure în zona de munte. Tarifele prezentate sunt cele aplicate la nivel naţional 
şi ele nu pot scădea.

Dl consilier Pop T spune că preţurile sunt duble faţă de cele de anul trecut. Nu ştie 
dacă nu vom fi sancţionaţi de Curtea de conturi.

Dl Chira spune că până anul trecut a existat un contract de pază şi separat celelalte 
lucrări aşa că s-a ajuns la peste 200 de lei/hectar pe an. Lucrările au fost făcute în funcţie de câţi 
bani au fost.

Dna primar citeşte cheltuielile. în 2019 cheltuielile au ajuns să fie de 10 miliarde de 
lei vechi. în 2017 cheltuielile au fost de 248 de lei/hectar şi au ajuns în 2018 la 690 de lei/hectar.

Dl Chira spune că până acum a primit doar o hartă de la pădurar deşi a cerut mult mai 
multe documente. A stabilit cine sunt responsabilii cu pădurea comunală şi prezintă 
responsabilii. Azi s-a verificat prima partidă care se va băga la exploatare pentru locuitori. Din 
câte a auzit posibilitatea nu este foarte bună.

Dl consilier Pop T întreabă cu cât se vinde lemnul la Ocol iar dl Chira spune că preţul 
este de 200 lei/mc+TVA.

Dl consilier Nicorovici întreabă dacă anul acesta nu se poate vinde în continuare la 
preţul vechi să nu fie probleme că o parte din populaţie a luat lemne la preţ mai mic.

Dl Chira spune că nu este bine să se meargă la preţul vechi pentru că nu se acoperă 
cheltuielile. Cere să se repare greiferul pentru că el nu poate livra cu maşina ocolului toate 
lemnele. Este stresat pentru că temperaturile scad şi el va fi responsabil după semnarea 
contractului.

Dl consilier Pop T spune că şi oamenii care încă nu au lemne sunt stresaţi, mai ales că 
aceia care locuiesc departe de drum nu au unde să le depoziteze.

Dl Chira spune că dacă vor apărea cazuri sociale adevărate se va putea da şi lemn ceva 
mai ieftin dar nu trebuie să se înceapă cu reduceri.

Se poartă discuţii pe această temă.
Dl preşedinte de şedinţă propune să se discute pe contract şi să se semneze astăzi 

contractul.



Dl secretar citeşte unele articole din acest contract care par neclare. Dl Chira spune că 
nu se poate ajunge la situaţia ca în caz de neplată să se ia pădurea comunei.

Se trece la vot şi cu 1 abţinere -  dl consilier Pop T şi 9 voturi pentru este adoptată 
această hotărâre.

Se trece la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ.
Dl secretar prezintă procedura de alegere a viceprimarului, care se va desfăşură la fel 

ca în cazul demiterii, prin vot secret.
Se fac propuneri pentru viceprimar.
Dl consilier Butuza o propune pe dna consilier Ciupei, dl consilier Nicorovici îl 

propune pe dl consilier Buda iar dl consilier Pop T îl propune pe dl consilier Prohaska.
Dl secretar întocmeşte buletinele de vot pe care sunt înscrise numele celor propuşi. 

Spune că trebuie tăiate numele celor care nu sunt doriţi.
în urma votului se înregistrează 2 voturi pentru dl consilier Buda, 3 voturi pentru dl 

consilier Prohaska şi 3 voturi pentru dna consilier Ciupei iar 2 voturi au fost nule. Se continuă 
procedura de vot cu candidaţii care au întrunit cele mai multe voturi.

Se constată că sunt 5 votu.i pentru dl consilier Prohaska, 3 voturi pentru dna consilier 
Ciupei şi 2 voturi sunt din nou nule.

Se cade de acord cu amânarea acestei hotărâri.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl preşedinte de şedinţă cere angajarea în regim de urgenţă a unui jurist.
Dl consilier Pop T spune că nu sunt bani la comună şi nu trebuie de făcut angajări

acum.
Dl preşedinte de şedinţă spune că a fost doar o propunere.
Dl consilier Pop C cere ca muncitorii care lucrează să decupleze linia de joasă tensiune 

şi să se defrişeze pe linie. Pot fi probleme din cauza asta pe toată comuna. Există o lege, nr. 
7/2020 care permite intabularea clădirilor mai vechi de 3 ani construite fără autorizaţie. întreabă 
în ce stadiu sunt dosarele de fond funciar depuse de locuitorii din Poiana Botizii iar dl secretar 
răspunde la această întrebare. Dosarele sunt depuse încă din 2017 şi sunt în lucru la comisia 
judeţeană de fond funciar.

Dna primar spune că îi pare rău că nu s-a ales viceprimar, au fost interese personale a 
2 persoane, va trebui să ducem în continuare muncă tot aşa, fără viceprimar şi fără şef serviciu, 
nu este corect ce s-a făcut.

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