
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 9.11.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului Local al comunei Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica 
invitată şi dna viceprimar Pintea Cecilia.

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

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 încheierii prin atribuire directă a unui contract de 

prestări servicii în vederea exploatării masei lemnoase din partida 3071SR din UP II ua 
41 A;

2. Diverse:
Se propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privitor la aprobarea 

preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru partizile predate de Ocolul Silvic 
Asociaţia Salcâmul Ciumeşti către Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ. a preţurilor de referinţă pentru 
toate partizile ce vor fi exploatate şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru aceste partizi. 

Ordinea de zi modificată este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare proces verbal care este aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Dl secretar prezintă primul proiect de hotărâre. Spune că într-o şedinţă anterioară dl 

şef ocol Chira a spus că este scoasă la licitaţie pe SEAP o partidă de 602 mc lemn de foc din 
rărituri pentru populaţie. întrucât în data de 8 noiembrie termenul de depunere a ofertelor a 
trecut fără ca vreo firmă să fi depus oferte din cauza preţului scăzut al prestării de servicii OS 
Strîmbu Băiuţ a solicitat printr-o adresă ca pentru această partidă să se aprobe de către Consiliul 
Local încheierea unui contract de prestări servicii de exploatare pe bază de oferte. Asta pentru 
că procedura de reluare a licitaţiei e de durată şi dacă ar relua-o ei ar mai dura cel puţin încă 3 
săptămâni doar pentru depunerea ofertelor, apoi alte 2 săptămâni termenul de contestaţie şi nu 
ar mai intra în exploatare anul acesta.

De aceea se propune aprobarea atribuirii acestui contract de prestări servicii pentru 
partida menţionată mai sus pe bază de oferte. în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice 
la un preţ maxim de 100 lei/mc+TVA.

Se poartă discuţii privitoare la preţul lemnului de foc.
Dl consilier Hollo spune că este cam ieftin ar trebui crescut puţin preţul.
Dl consilier Nicorovici spune că el a luat 5 mc lemne cu 1300 de lei inclusiv 

transportul.



Dl consilier Butuza spune că s-a ajuns cu lemnele numai la primii 27, el era al 28-lea 
şi întreabă ce se va face cu lista.

Dna primar spune că se vor da lemne cât se poate iar cine nu primeşte acum va primi 
anul viitor.

Dl consilier Butuza spune că din câte a aflat cam toţi au lemne.
Dl consilier Hollo spune că din această cauză a spus că ar trebui majorat puţin preţul 

pentru că toţi cei care au lemne vor lua pentru că e mai ieftin la primărie .
Dl consilier Nicorovici crede că ar trebui să se dea lemnul de brad ca lemn de lucru 

dar dl consilier Hollo spune că nu este lemn de lucru de brad.
Dl secretar spune că lemnul de lucru care va rezulta din partidă nu va fi vândut ca 

lemn de foc ci va fi dat la licitaţie ca să ne acoperim măcar cheltuielile.
Se trece la vot şi cu unannimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la punctul următor, proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de 

referinţă a masei lemnoase pe picior pentru partizile predate de Ocolul Silvic Asociaţia 
Salcâmul Ciumeşti către Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ şi a preţurilor de referinţă pentru partizile 
ce vor fi exploatate.

Dl secretar spune că dl şef ocol Chira a adus o adresă din partea RN Romsilva -  direcţia 
Baia Mare prin care se solicita aprobarea acestor preţuri. Nuse modifică faţă de cele ale Regiei 
din prezent. S-a solicitat ca în hotărâre să se aprobe preţurile de referinţă, preţurile de pornire 
la licitaţie care vor fi aceleaşi preţuri ca şi cele de referinţă şi valorificarea masei lemnoase prin 
licitaţie pe picior.

Dl consilier Prohaska spune că s-a tot vorbit că BKT a avut tot felul de afaceri cu 
primăria iar acum tot de ei avem nevoie.

Dna primar spune că au fost alte manevre, s-a făcut licitaţia cu 60 de lei/mc aici şi de 
fapt nu era licitaţie.

Dl consilier Prohaska spune că trebuie să se procedeze de acum încolo tot aşa 
indiferent ce firmă ar fi. Dacă sunt făcute actele corect nu contează ce firmă este. Şi el a fost 
acuzat că are afaceri cu BKT oricare ocol ar fi putut face asta. Ocolul Ciumeşti dacă a făcut 
asta cu siguranţă că a avut cu cine. Trebuia să ştie cineva din primărie, din vechea conducere. 
Dacă se fac acum documentele corect firma nu are ce face doar ea de una singură. Nu poţi să 
judeci un om dacă nu-1 cunoşti.

Dna primar spune că nu e vorba de nici un om se discută despre fapte.
Dl consilier Prohaska spune că şi dacă ai lucra cu un hoţ dacă e verificat trebuie să 

lucreze corect.
Dl consilier Hollo spune că în cazul vânzării de lemn e invers ca la prestările de 

servicii. Aici sîntem interesaţi să fie preţul cât mai mare. dacă e prea mare mai poate fi scăzut, 
la prestările de servicii invers sîntem interesaţi să fie preţul cât mai mic.

Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se poartă discuţii privitoare la autorizarea maşinii şi a greiferuluipentru transportul 

lemnelor. Ne trebuie autorizări speciale pe şofer, ISCIR pentru maşini, este foarte complicat, 
vom mai discuta despre asta.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
CHIFOR ANGELA POP AURELIAN^VICTOR


