
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 4.11.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna viceprimar Pintea Cecilia, dl Gherman, preotul ortodox 
din localitatea Băiuţ invitat.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că este absent dl 
consilier Buda Liviu.

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că. luându-se în ordine 
alfabetică, urmează ca preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie d-na consilier Chifor 
Angela.

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi indicatorilor tehnico 

economici ai proiectului " îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei 
potabile şi de canalizare menajeră din comuna Băiuţ judeţul Maramureş'’;

2. Acordarea unui aviz de principiu pentru concesionarea unei parcele de teren;
3. 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 dă cuvântul d-lui preot Gherman solicită un aviz de principiu pentru concesionarea 

a aproximativ 5 hectare de teren în zona Leorda. Prezintă zona pe care ar dori să o concesioneze.
Dl consilier Pop T spune că în acea zonă există construcţii, să verificăm pentru ca nu 

cumva să fie deja concesionat terenul. Nu crede că aceste construcţii au fost amplasate fără 
documente.

Se poartă discuţii pe această temă.
Dl secretar spune că pe acel teren nu există încheiat niciun contract de concesiune.
Se trece la vot şi cu unanimitate se acordă acest aviz.
în continuare, dl secretar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului 

general şi indicatorilor tehnico economici ai proiectului ” îmbunătăţirea şi extinderea sistemului 
de distribuţie a apei potabile şi de canalizare menajeră din comuna Băiuţ judeţul Maramureş*’.

Arată care sunt principalii indicatori tehnico economici distinct pentru reţeaua de 
distribuţie a apei potabile şi pentru reţeaua de canalizare şi prezintă valoarea proiectului, 
valoarea eligibilă şi cofinanţarea ce va trebui să o asigurăm noi.

Se poartă discuţii privitoare la această cofinanţare.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Este prezentată cererea d-lui Molnar din Budeşti care a cerut un aviz de principiu 

pentru concesionarea sau închirierea a aproximativ 5 ari de teren la ieşirea din Strîmbu Băiuţ în 
locul fostei gropi de depozitare a deşeurilor.



Cu unanimitate de voturi este acordat avizul de principiu urmând ca dl Molnar să fie 
invitat la şedinţă atunci când va fi pusă pe ordinea de zi hotărârea pentru a explica ce doreşte să 
facă.

Este prezentată cererea d-nei consilier Ciupei N care ar dori să concesioneze staţia de 
autobuz de lângă Exploatare.

Cu unanimitate este acordat avizul de principiu pentru această concesiune.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Nicorovici spune că dl Pauşeniuc Ionel a sesizat că în zona locuinţei lui 

curg apele pluviale de pe versant. Dl Pauşeniuc a spus că lângă casa lui va pune el tub dar să 
punem noi un tub unde întorc microbusele.

Dna consilier Mureşan Bertoti îşi citeşte demisia din consiliul local Băiuţ.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.
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