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JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 29.10.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dna viceprimar Pintea Cecilia -  
invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că sunt absenţi dnii 
consilieri Buda L şi Pop C.

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 rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unui imobil 

în vederea amenajării remizei PSI;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii expert contabil în 

vederea depunerii situaţiilor financiare restante ale SC BĂIUŢ SERV SRL;
4. Diverse;

Se propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local Băiuţ în comisia de evaluare a probei interviu pentru 
ocuparea postului de director al Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ.

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 -  rectificarea bugetului local pe anul 2021.
Se arată că am primit 50.000 de lei pentru reparaţii drumuri comunale şi 380.000 de 

lei pentru cheltuieli curente şi de capital.
Se vor lua din sumele alocate la şcoală pentru reparaţiile urgente apărute la sistemul 

de distribuţie a apei potabile, adică 25.800 de lei până la această dată. Se poartă discuţii 
privitoare la reparaţiile necesare pe reţeaua de distribuţie a apei în zona Leorda.

Dna viceprimar prezintă succint lucrările care s-au făcut pe reţea.
Sunt prezentate propunerile de alocări pentru acoperirea cheltuielilor necesare.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la discutarea punctului 2 - încheierea unui contract de închiriere a unui imobil 

în vederea amenajării remizei PSI.
Dna primar spune că în 20 octombrie au fost dl Gâlcă şi dl Nechita de la Remin şi s-a 

discutat despre închirierea unor clădiri ce aparţin SN REMIN SA, clădiri pe care ei nu le mai 
întreţin cu posibilitatea compensării cu datoriile lor către noi. Fostul garaj din Strîmbu este un 
spaţiu mare. trebuie puţin aranjat, doctorul Caius Leucean a adus geamuri termopane şi dacă îl 
închiriem şi alocăm şi noi nişte bani din buget poate fi amenajat. S-a discutat de centrala



termincă din centru, cea de la Căminul cultural din Băiuţ. s-a mai discutat de iosa septică şi de 
lucrările ce ar trebui făcute acolo.

Dl secretar spune că a discutat cu dl director Nechita care a spus că nu poate comunica 
un preţ pentru că trebuie să întocmească un raport de evaluare pentru stabilirea taxei de 
închiriere. Pentru a comanda raportul a cerut un aviz al Consiliului Local din care să rezulte că 
suntem de acord cu închirierea acestor imobile. Ca urmare solicită avizul de principiu pentru 
închirierea de imobile.

Cu unanimitate de voturi consilierii sunt de acord cu acordarea acestui aviz favorabil.
Se trece la proiectul de hotărâre privind achiziţionarea de servicii expert contabil în 

vederea depunerii situaţiilor financiare restante ale SC BĂIUŢ SERV SRL.
Dna primar spune că pentru închiderea celor 2 firme a fost delegată să găsească servicii 

juridice. Pentru Bradul Băiuţ deja există o acţiune pe rol. Pentru Băiuţ Serv avocatul a spus că 
este nevoie de o expertiză contabilă din care să rezulte dacă s-au depus corect declaraţiile.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Dna primar spune că a primit contractul de administrare a pădurii comunale. Cu data 

de 1 octombrie pădurea a trecut în administrarea OS SB. Licitaţia pentru partida de 600 mc este 
încărcată şi termenul de depunere a ofertelor este 8 noiembrie iar termenul de contestaţie este 
de 2 săptămâni. Dacă nu vine nimeni va trebui să facem o hotărâre de atribuire directă.

Se trece la punctul următor, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băiuţ 
în comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea postului de director al Şcolii 
Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ.

Dna primar spune că ar dori să fie ea nominalizată.
Dl preşedinte de şedinţă spune că trebuie nominalizat cineva din cadrul consiliului 

local iar primarul nu face parte din consiliul local.
Sunt nominalizaţi dna consilier Chifor Angela pentru care votează 4 consilieri şi dl 

consilier Butuza pentru care votează 5 consilieri. Este desemnat ca reprezentant al CL Băiuţ dl 
consilier Butuza.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna consilier Chifor Angela spune că pe uliţa ei când plouă curge multă mizerie care 

vine de pe deal.
Dl consilier Pop C spune că a mai solicitat să se decupleze linia de joasă tensiune 

pentru ca să se poată curăţa sub linie înainte de venirea iernii. Cere ca dl Nica să urgenteze cu 
cadastrul. Lăpuşul nu are topograf şi merge mai bine. Măsurătorile s-au plătit, va trebui să se 
facă ceva. să se ridice dosarele.

Dna primar cere să explice vicele situaţia uliţelor din Handal.
Dna viceprimar spune că din cauza drumurilor forestiere făcute incorect toată apa de 

pe versant curge în curţile oamenilor, trebuie dirijată.
Dna primar întreabă dacă sunt de acord cu executarea şanţurilor din Handal pentru 

drenarea apei.
Dl consilier Butuza spune că şanţurile sunt în zone cu oameni bătrâni care nu pot să le

întreţină.
Dl consilier Pop C spune că poate foarte bine să meargă buldoexcavatorul nostru să

lucreze.
Dna primar spune că vrea acordul consiliului să nu se spună că lucrează fără să-i

consulte.
Dl consilier Prohaska spune că şi pe uliţa unde stă el la prima ploaie se spală tot pentru 

că nu sunt şanţuri. In aceste condiţii nici nu are rost să pui piatră pentru că o spală ploaia.
Dna primar spune că e prioritate sus pentru că sunt mai multe familii iar dl consilier 

Prohaska spune că înţelege dar ar trebui să vină doanma viceprimar şi să vadă măcar zona.



Dna viceprimar spune că drumul a fost improvizat prin pădure şi din cauza aceasta 
curg apele din pădure.

Dl preşedinte de şedinţă cere să nu se conteste activitatea d-lui Dolha pentru că dacă 
nu facea el lucrarea nu era nimic.

Dl consilier Pop T spune că şi noi avem buldoexcavator. ar trebui să meargă oamenii 
noştri pentru că avem şofer pe buldo. avem maşină se poate lucra.

Dna vice spune că este doar Podină. Dănuţ şi Luca Nicu nu se pot face toate lucrările 
cu ei. Nu sunt specialişti, nu au instalator.

Dl consilier Butuza spune că acum au de lucru şi cu lemnele de foc, cu sala de sport.
Dl consilier Pop T spune că oamenii sunt mai mulţi care trebuie să lucreze.
Cu unanimitate consilierii sunt de acord să se înceapă cu lucrările de pe Handal.
Dl consilier Nicorovici spune că trebuie un bec pe ultimul stâlp din Strîmbu la primul

pod.
Dna viceprimar spune că a fost inspecţie de la garda de mediu şi am fost amendaţi. 

Facem doar 8% colectare selectivă, dacă făceam 25% nu primeam amendă. Trebuie să trecem 
la colectarea selectivă. Trebuie să se meargă pe teren cu consilierii, fiecare consilier are o zonă 
de care răspunde.

Dl preşedinte de şedinţă spune că nu scrie nicăieri asta.
Dl consilier Pop T spune că e plin de peturi în toate ţarcurile iar dna viceprimar spune 

că au fost ridicate în această dimineaţă. Să nu se mire oamenii dacă rămân cu tomberoanele 
negolite dacă vor continua să depoziteze deşeuri nepermise. Se va face grafic de ridicare a 
diferitelor tipuri de deşeuri pentru a se realiza colectarea selectivă eficientă.

Dna consilier Ciupei întreabă ce vom face cu blocurile pentru că nu poate spune 
oamenilor să nu ducă gunoiul.

Dna primar spune că vom comanda pubele pentru colectare selectivă şi se vor pune.
Dl consilier Butuza cere să se explice oamenilor că se va ridica selectiv la date diferite.
Dna primar spune că fiecare consilier are o zonă şi le poate explica oamenilor despre 

ce e vorba.
Dl consilier Pop T întreabă unde se vor depozita cenuşa şi rumeguşul.
Dna viceprimar spune că se va face un grafic şi se va comunica . Săptămâna asta s-a 

ridicat mizeria, în cimitirul din Băiuţ au fost o rabă de crengi, flori iar în cel din Strîmbu la fel. 
Felicită preotul şi localnicii din Poiană care au gestionat aşa cum trebuie această problemă.

Dl consilier Pop C spune că parohiile au angajaţi care ar trebui să lucreze.
Dl preşedinte de şedinţă spune că nu se poate compara Băiuţul cu Poiana.
Dl consilier Pop C spune că sunt 2 angajaţi care lucrează câte 8 ore şi se face şi 

voluntariat.
Dna consilier Ciupei crede că nu ar trebui aruncate toate resturile în cimitir.
Dna viceprimar spune că împreună cu oamenii şi cu preoţii vom reuşi să lucrăm.
Dl secretar prezintă cererea d-nei Reszetak care solicită o suprafaţă suplimentară de 

teren pe lângă cea închiriată ca să construiască un garaj.
Cu unanimitate este aprobată această solicitare.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.
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