
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 4.10.2021 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 sunt prezenţi 
toţi consilierii.

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că, luându-se în ordine 
alfabetică, urmează ca preşedinte dt. şedinţă pentru luna octombrie d-1 consilier Butuza Vilhelm.

Dna primar spune că, în calitate de iniţiator al proiectului ordinii de zi retrage de pe 
ordinea de zi proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat al proiectului Modernizare şi 

dotare Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Băiuţ;
3. Diverse;

Dna consilier Pintea solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre 
privind concesionarea unui garaj solicitare cu care sunt de acord toţi consilierii.

Ordinea de zi aşa cum a fost prezentată este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare proces verbal care este aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi.
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. Spune că s-a discutat şi în comisia de 

specialitate, a fost prezentată suma cu care este actualizat devizul proiectului sumă care constă 
în ajustarea preţului materialelor ca urmare a intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021.

Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se continuă cu prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului 

stradal al Comunei Băiuţ. Sunt indicate numele propuse ale străzilor din localităţile componente 
ale comunei.

Dna consilier Chifor propune ca numele uliţei pe care stă să fie schimbat în strada 
cireşilor pentru că în zonă sunt mai mulţi cireşi.

Se poartă discuţii privitoare la una din uliţele din Strîmbu căreia nu i-a fost atribuit un 
nume şi anume uliţa pe care locuieşte dna Buda Viorica.

Este propus numele de strada Scurtă.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la proiectul de hotărâre privind concesionarea unei parcele de teren pentru 

construirea unui garaj.
Se cade de acord ca o comisia formată din cîţiva consilieri să meargă la locul propus 

pentru a verifica dacă nu există probleme.
După întoarcerea de pe teren consilierii declară că se poate concesiona.



Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Pop C spune că în Poiană nu este canalizare aşa că dacă s-ar putea finanţa 

pentru uliţe, măcar cea de la biserică.
Dna primar spune că ar trebui redepus proiectul , de refăcut devizele cu preţurile 

actualizate şi îl vom depune. Dacă lăsăm loc de rigole se poate asfalta. Poate că Poiana va fi 
prima localitate care va beneficia C  i  uliţe asfaltate.

Dl consilier Pop C spune că a auzit că SC Cuarţ vrea să scoată la licitaţie un teren care 
figurează pe ei la borcut dar care nu e declarat. Oamenii întreabă ce se face cu dosarele de fond 
funciar, cere urgentarea lucrărilor de cadastru sistematic. Spune că în Lăpuş sunt mai avansaţi 
decât noi.

Crede că ar trebui să încercăm colectarea selectivă, e în beneficiul nostru nu mai plătim 
atâţia bani pe depozitare deşeuri. Sticla şi plasticul se cumpără, lumea trebuie educată să 
depoziteze selectiv deşeurile.

Dna primar spune că întâi ar trebui să avem şef de serviciu, vom organiza concurs.
Dl consilier Nicorovici spune că de atâta timp se tot spune că se începe livrarea de 

lemne şi tot nu se duc, greiferul este tot pe butuci.
Dna primar spune că nu merg frânele pe spate la greifer. Trebuie să se pună presiune 

pe Ungur Adicare nu vrea să predea. Iar s-au găsit cioate poate va trebui să vină iar garda.
Dl consilier Nicorovici întreabă ce este cu Căminul cultural din Strîmbu şi cu şcoala 

veche iar dna primar spune că a apărut o finanţare pentru imobilele ce aparţin primăriilor.
Dl preşedinte de şedinţă spune că avem pădure dar primăria nu dă lemne. Ocolul silvic 

dă lemne nu noi, oamenii nu ar trebui să se adreseze primăriei.
Dna consilier Mureşan Bertoti întreabă dacă nu se poate rezolva drumul de la Raţ iar 

dna primar spune că este drumul ocolului, vom vorbi cu ei pentru că ei stabilesc condiţiile de 
circulaţie.

Dna consilier Mureşan Bertoti spune că ar trebui măcar să se restricţioneze puţin viteza 
pentru că maşinile merg foarte repede şi se ridică tare praful.

Dna primar spune că ar trebui să facă oamenii o sesizare ca să ne adresăm ocolului
silvic.

Dna consilier Chifor întreabă în ce stadiu este proiectul de canalizare. La Lăpuş s-a 
început deja, se lucrează.

Dl preşedinte de şedinţă spune că lucrările care se fac acum la Lăpuş sunt pentru 
aducţiunea de apă nu pentru canalizare.

Dna primar spune că se fac prin noile finanţări proiecte de drum, apă şi canal. Sunt 
discuţii că lumea nu se va racorda, trebuie văzut dacă nu este o soluţie mai bună să se facă fose 
septice pe zone sau individuale şi pe urmă să vedem cum se vor evacua dejecţiile. Sunt costuri 
mari cu pompele şi lumea nu se va racorda. Acum primul va fi drumul comunal din Poiană de 
la capătul satului până la borcut.

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