
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 21.10.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, invitată.

în urma apelului nominal tăcut 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 octombrie d-1 consilier Butuza 
Vilhelm.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, 

asistenţă şi reprezentare în instanţă pentru apărarea intereselor Comunei Băiuţ în 
procesul de stabilire a limitelor teritoriale dintre Comunele Băiuţ şi Budeşti ;

2. Discuţii privitoare la stabilirea modalităţilor de închidere a SC Băiuţ Serv SRL;
3. Prezentarea cererilor depuse pentru închirierea garsonierelor;
4. Diverse;

Dna primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 
alegerea viceprimarului comunei Băiuţ şi un proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului 
general şi indicatorilor tehnico -  economici ai obiectivului de investiţie ” Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Băiuţ, judeţul Maramureş.

Cu unanimitate consilierii sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului 
de hotărâre privind indicatorii tehinco economici pentru infrastructura rutieră.

Cu 8 voturi pentru şi 3 împotrivă se aprobă introducerea pe ordinea de zi a proiectului 
de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ.

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. Spune că în urma procesului pe care îl 

avem cu comuna Budeşti s-a mers pe teren cu un expert desemnat de Tribunalul Maramureş 
pentru a fi indicată concret care este limita de vecinătate solicitată de comuna Budeşti. Avem 
nevoie de un avocat care să susţină punctul nostru de vedere.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se pun în discuţie cererile de garsoniere. Au fost depuse cereri de dl Vlăşan Nicolae, 

dl Otoroschi Mircea şi dl Bucska Sany.
Se prezintă aceste cereri şi cu unanimitate de voturi sunt aprobate.
în şedinţă ajunge dl şef de ocol Chira şi cl Creţ din partea Direcţiei Romsilva 

Maramureş care se ocupă cu contractele de administrare cu proprietarii. O parte din



documentele noastre de la OS Ciumeşti sunt ridicate de poliţie şi s-a cerut măcar o copie 
pentru întocmirea BVC-ului şi restul de documente necesare întreţinerii pădurii.

Dl Creţ spune că s-a cerut amenajamentul dar procurorul nu a fost de acord. Speră să 
se primească măcar o copie ca să se poată lucra.

s-a început exploatarea unei partizi de 602 mc pentru populaţie. Restul va fi început 
când se vor primi actele de la Ciumeşti.

Dl şef ocol Chira spune că a preluat 12 dosare de partizi din care 11 au fost retumate 
pentru completare cu documentele necesare. A ţinut să păstreze doar partide de 602 mc pentru 
populaţie.

A fost publicată pe SEAP documentaţia pentru achiziţia de servicii pentru această 
partidă. Au mers pe proces tehnologic cadru din care rezultă preţul prestării şi a reieşit 73.9 
lei. La valoarea aceasta s-ar putea să nu dorească nimeni să facă exploatarea iar dacă nu se 
contractează se blochează lucrările până se face documentaţia pentru un alt preţ. Deocamdată 
estimarea lui este de aproximativ 110 lei/mc. La preţul acesta se găseau firme dar creştea 
preţul de vânzare a lemnului.

Prezintă situaţia lemnului de va ieşi din această partidă.
Trebuie flexibilitate, firmele lucrează cu bani mai mulţi, preţul lemnului a crescut, 

motorina e mai scumpă trebuie săse majoreze preţul lemnului. Dacă nu asumăm să suportăm 
din banii noştri diferenţa e în regulă altfel trebuie lucrat la preţuri pentru că nu ne putem lega 
de trecut. Urmează ca în săptămâna următoare sa se predea ultimele documente şi să se facă 
transferul pădurii.

Are 5 pădurari repartizaţi pe cele 1609 hectare şi aceştia şi le vor însuşi pe bază de 
semnătură. întreabă dacă s-au reparat maşinile.

Dna primar spune că nu e echitabil faţă de cei care au luat deja lemn să modificăm 
preţul acum pentru ca să nu se certe lumea cu noi din cauza diferenţei de preţ.

Dl Chira spune că nu este de acord cu aceasta dar nu e el decidentul. Nu mai este 
contract cu Ciumeştiul ci cu OS SB. Trebuie să ţină la oamenii din comună dar trebuie să se 
acopere cheltuielile. El le-a spus oamenilor că se vor da şi lemne de la primărie dar oamenii 
spun că nu au răbdare până atunci. Trebuie să ne adaptăm la preţurile de pe piaţă ca să 
deblocăm lucrurile.

Contractul va fi încheiat pe perioada valabilităţii amenajamentului, expiră în 
decembrie 2024 iar în anul 2024 dacă se continuă cu ei se va iniţia procedura de refacere a 
amenajamentului.

Dl preţedinte de şedinţă întreabă ce preţ ar pune faţă de ce a fost postat pe SEAP iar 
dl Chira spune că preţul este mic şi numai o firmă care nu are ce exploata vine la acest preţ, 
dacă are de lucru nu se bagă.

Dl Creţ spune că la orice firmă se pune un procent de profit. Cunoaşte un UAT care 
vinde lemnul cu 200 de lei în rampă. Se poate pune un preţ ceva mai mic decât la ocol dar nu 
se poate merge cu preţul ăsta.

Dl Chira spune că blocajul poate continua pentru că se ţine la preţul acesta mic. El nu 
a scos lemn pentru industrie de 3 luni şi se vindea cu 300 de lei iar acum îl vinde cu 200 de lei 
la oameni ca lemn de foc pentru că TVA-ul se duce la stat.

întreabă câţi mc de lemne a dus Tomşa până acum la preţul de 79 de lei din cei 400 
mc iar dl consilier Hollo spune că nici măcar 100 de mc nu a scos.

Dl Chira spune că nu se poate să se facă la fel cu cei 600 de mc cât e în partida de pe 
SEAP. Dacă nu vor ti ofertanţi se va încerca cu achiziţie directă cu o firmă la un preţ între 
100-110 lei/mc.

Dl consilier Hollo întreabă când e termenul limită de depunere a ofertei iar dl Chira 
spune că doar de 2 zile au intrat loturile noastre.



Dl Hollo întreabă dacă se poate retrage de pe SEAP în 2 săptămâni dacă nu este 
niciun ofertant iar dl Chira spune că nu ei se ocupă, există departament de achiziţii la nivelui 
direcţiei silvice. Mai spune că ei au contract de închiriere a platformei din Strîmbu pe care au 
depozitat lemne, când le expiră contractul , la capătul anului poate fi închiriată de noi, se 
îngrădeşte şi rămâne pentru comună.

Dna primar spune că săptămâna viitoare avem şedinţă, se va mări preţul pentru că nu 
ne permitem să suportăm din buget.

Dl preşedinte de şedinţă spune că şi primăria vrea lemne dar cât mai ieftin.
Dl şef ocol Chira spune că nu e momentul să se facă campanie, a fost şi el consilier şi 

ştie cum este dar acum nu e e momentul. Dacă se vrea se poate face exploatare de lemn. avem 
firmă, avem atestat, avem utilaje se poate merge la lucru.

Se trece la punctul următor - Devizul general şi indicatorii tehnico -  economici ai 
obiectivului de investiţie ” Modernizare infrastructură rutieră în comuna Băiuţ, judeţul 
Maramureş.

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Arată care este lungimea drumurilor 
propuse pentru asfaltare, numărul de podeţe de diverse dimensiuni, valoarea totală a 
proiectului şi valoarea eligibilă de la bugetul de stat.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Dl Baştea, fostul administrator al SC BĂIUŢ SERV SRL nu s-a prezentat deşi a 

confirmat că va veni la şedinţă. II vom cita prin poliţie.
Se trcee la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Băiuţ.
Dna consilier Ciupei o propune pe dna consilier Pintea.
Dl consilier Pop T îl propune pe dl consilier Prohaska dar acesta refuză. Nu este de 

acord spune că nu doreşte.
Dl consilier Prohaska îl propune pe dl consilier Buda L.
Se întocmesc buletinele de vot şi trece la votul secret.
In urma votului se constată 6 voturi pentru dna consilier Pintea. 3 voturi pentru dl 

consilier Buda şi 2 abţineri.
Este obţinută majoritatea de voturi necesară astfel încât dna consilier Pintea Cecilia 

este aleasă ca viceprimar al comunei Băiuţ.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.
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