
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 27.01.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif dl 
topograf Nica Dumitru, dl şef de post Precup. preoţii din localităţile Băiuţ, Strîmbu Băiuţ şi 
Poiana Botizii, invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar general 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 ianuarie d-na consilier Ciupei Noiemi.

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de încălzire pentru spaţiile din sediul 

Primăriei Băiuţ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat privitor la 

sediul Postului de Poliţie Băiuţ
3. Discuţii privitoare la construirea capelelor din localităţile comunei;
4. 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 trece la primul punct ce pe ordinea de zi.
Dl secretar prezintă aces* proiect de hotărâre. Spune că s-a propus ca taxă suma de 2 

lei/mp pentru perioada în care se furnizează încălzirea.
Dl consilier Buda crede că ar trebui să se ştie câte lemne se consumă pentru a putea 

calcula corect taxa.
Dna consilier Mureşan Bertoti spune că este primul an de aplicare aşa că se va calcula 

doar pentru această perioadă. Când vom şti exact cât se consumă vom putea modifica taxa.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Se trece la punctul următor -  proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de 

comodat privitor la sediul Postului de Poliţie Băiuţ.
Este prezentat proiectul de hotărâre.
Dl consilier Butuza spune că acest proiect de hotărâre a fost discutat în comisia de 

specialitate care l-a avizat favorabil.
Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la dezbaterea punctului următor, construirea capelelor din localităţile 

comunei.
Dl consilier Lesinschi spune că din anul 2018 s-a aprobat să se preia cimitirul.



Dl preot Rodilă spune ca prin lege cimitirele multiconfesionale trebuie preluate de
primării.

Dl consilier Lesinschi spune că în Strîmbu este destul loc pentru construirea capelei 
dar în Băiuţ e mai problematic.

Dl consilier Butuza crede că trebuie început prin stabilirea terenului şi cui aparţine.
Dl topograf Nica spune că în Băiuţ pe lângă cimitirul mare mai este un cimitir în fundac 

înfiinţat după anul 1896. în CF aparţin Statului Român se poate face trecerea pe UAT Băiuţ dar 
înscrierea definitivă se va face după aprobarea prin H.G. a inventarului domeniului public. în 
Strîmbu în Cf-uri apare doar cimitirul vechi, cel nou este făcut după anul 1950.

Dl preot Rodilă spune că a verificat şi el şi acolo apare păşune.
Dl topograf Nica spune că se va intra în legalitate atunci când se va deschide CF pe 

Băiuţ şi după aceea se va putea continua.
Dna primar întreabă de ce nu figurează cimitirele iar dl secretar spune că nu existau în 

inventare înainte de anul 2001 când s-a făcut atestarea prin FI.G.
Dl preot din Poiana Botizii spune că la ei au găsit un teren al parohiei şi vor face 

demersurile de intabulare.
Dl topograf Nica spune că în maxim 2 luni se va ajunge cu cadastrul sistematic în zona 

respectivă.
Dl preot din Poiana Botizii spune că dacă ştie el bine pentru construire este necesară o 

cofinanţare a parohiei şi a primăriei şi întreabă cam cât ar fi cofinanţarea.
Dna primar spune că trebuie să stabilim care vor fi terenurile şi apoi vedem ce facem, 

ce buget avem.
Se poartă discuţii dacă în Băiuţ este nevoie de 2 capele sau de 1. Se cade de acord că 

este suficientă una pentru toţi.
Dna primar spune că până la capătul anului ar vrea să fie terminate.
Dl consilier Lesinschi întreabă în cât timp se poate obţine intabularea iar dl topograf 

Nica spune căun extras CF se obţine în 8 zile de la depunerea documentaţiei.
Dl consilier Lesinschi crede că ar trebui să se caute şi cofinanţări pentru că noi din 

buget nu vom putea suporta singuri toate aceste cheltuieli.
Cu unanimitate consilierii sunt de acord cu realizarea procedurilor de intabulare a 

terenurilor.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna primar spune că a fost la Consiliul Judeţean şi i s-a transmis că vom avea buget 

doar prin martie. Vor fi 2 alocări bugetare din care 1 pe proiecte. CJ vrea să realizeze un proiect 
pe fiecare comună, noi vom alege care proiect să fie cu alocare bugetară de la judeţ până la 
1.000.000 de lei. A doua alocare va fi pentru situaţii neprevăzute sau cofinanţări de proiecte 
pentru eficientizarea cheltuielilor publice pe destinaţii.

Vom primi 90% din sumele necesare asistenţei sociale iar noi vom asigura 10%. Va 
trebui să majorăm veniturile, să ne gândim cum să atragem alte venituri, poate va trebui să 
revedem concesiunile, păşunile, să se caute investitori.

Dna preşedinte de şedinţă crede că ar trebui achiziţionate 2 freze pentru primărie pentru 
uliţele mici unde stau bătrânii să nu mai fie probleme pe viitor, propunere cu care sunt de acord 
şi ceilalţi consilieri.

Se întreabă dacă nu s-a cumpărat o freză pentru buldo iar dl viceprimar spune că s-a 
luat o lamă nu freză.

Dl consilier Lesinschi crede că va trebui să avem o şedinţă doar pentru buget să vedem 
care sunt priorităţile.

Dl consilier Buda crede că toate casele care sunt pe marginea drumului ar trebui să-şi 
pună opritori de zăpadă pe acoperişuri pentru că e pericol pentru copii şi pentru adulţi. Şi pe el



era să-l prindă zăpada când a trecut pe lângă o casă. Cere să se dea amenzi celor care nu respectă 
regulile stabilite.

Dl consilier Pop T spune că din câte ştie există o lege care obligă magazinele să 
monteze astfel de opritori.

Dl viceprimar spune că problema mare este cea a deşeurilor menajere. Problema este 
pe întreg judeţul, trebuie trecut la o colectare selectivă eficientă. Se închide din februarie groapa 
de depozitare unde duceam şi noi deşeurile menajere. Trebuie să reducem mult cantitatea de 
deşeuri.

Se poate recicla chiar şi S0% din gunoi. în fiecare săptămână ducem cam 27 de tone 
de deşeuri. Factura de depozitare este cam de 9000 de lei/lună, separat cheltuielile cu 
combustibilul, şoferul, reparaţii maşină.

Trebuie să ajungem de la 6 tone/săptămână la 3-4 tone, să începem să povestim cu 
oamenii să aibă grijă ce aruncă la tomberon pentru că sunt oameni care săptămânal umple câte 
2 tomberoane.

Colectarea selectivă implică 5 categorii, fracţie umedă, fracţie uscată şi separat plastic 
şi metal culoare galbenă a conteinerului. Aici se colectează cât de cât dar ar trebui să se arunce 
sticlele goale nu cu apă sau ulei. Hârtia şi cartonul se colectează în recipiente albastre şi nu ar 
trebui puse hârtii murdare pentru că nu se pot recicla.

Sticla se depozitează în igluuri verzi. Vom face o acţiune de ridicare a sticlelor şi 
borcanelor. Nu se pune aici porţelan, ceramică, oglinzi, acestea se depozitează într-un loc 
stabilit ca depozit de deşeuri inerte.

Se va merge săptămânal dar nu se vor ridica în acelaşi timp şi deşeurile menajere şi 
deşeuri de alt tip pentru că nu se poate asigura colectarea selectivă dacă se amestecă între ele.

Dl preot Rodilă spune că a văzut deşeuri selectate puse împreună în maşină. întreabă 
cu cât ar scădea costurile iar dl viceprimar spune că ar scădea mult în primul rând pentru că ar 
scădea greutatea deşeurilor depozitate iar în al doilea rând pentru că deşeurile colectate selectiv 
se vând şi ar mai intra nişte bani.

Pe cât posibil deşeurile b'odegradabile nu ar avea ce căuta la tomberon. La noi se bagă 
în tomberoane frunze, iarbă, rumeguş. Pentru acestea se pot folosi igluurile care servesc 
depozitării acestora, rezultă pămâ.t bun de flori.

Dl preot din Strîmbu spime că nimeni nu va pute igluul lângă casă pentru că lăturile
miros.

Dl viceprimar spune că se va ajunge să se lase tomberoanele pline în faţa casei dacă 
nu se vor lua măsuri de colectare selectivă pentru că dacă nu respectăm cerinţele ni se va trimite 
şi nouă maşina înapoi fără să se descarce.

Dl consilier Pop T crede că problemele cele mai mari sunt la blocuri. Nu poţi pone 
cenuşa în comun cu resturile alimentare.

Dl consilier Butuza spune că dacă asta e legea oamenii trebuie să înţeleagă, vom face 
pliante se va vorbi cu ei.

Dl preot din Strîmbu spune că ar trebui date cel puţin 3 tomberoane la fiecare casă.
Dl topograf Nica spune că în Lăpuşul românesc se colectează selectiv sticla şi altele şi 

nu au deloc tomberoane în timp ce la noi 2 tomberoane nu sunt destule.
Dl viceprimar spune că a verificat şi s-ar putea umplea la fiecare 2 săptămâni o maşină 

cu sticlă. Nu avem ce face va trebui să începem.
Dl preot din Strîmbu întreabă dacă nu pot veni cei din Tg L să ridice deşeurile, să 

facem contract cu ei.
Dl consilier Pop T spune că au mai fost dar au maşini mai lungi decât a noastră şi nu 

pot intra deloc pe drumurile laterale, mergeau doar pe drumul principal şi ridicau doar ce se 
aducea la drum.



Dl consilier Buda spune că nici maşina noastră nu intră pe drumurile laterale.
Dl consilier Butuza spune că un grup de consilieri împreună cu un reprezentant al 

primăriei ar trebui să meargă pe teren la oameni şi să-i lămurească. La Poiană nu este prea multă 
mizerie au mai fost în alt mandat împreună cu dl consilier Ignatiuc.

Dl consilier Pop C spune că problema e că în Poiană intră doar odată la 2 săptămâni, 
oamenii scot mizeria şi rămâne neridicată.

Dl preot din Strîmbu spune că în Lăpuş au o rabă cum avem noi pe care au montat o 
lamă şi este foarte folositoare. Ar fi bine de curăţat drumul Poienii cu raba.

Dl viceprimar spune că nu este o soluţie bună pentru că raba nu ar tracţiune integrală, 
merge mai greu decât buldo. Unde uliţele sunt înguste nu ai unde împinge zăpada. Pe drumul 
Poienii taful este mult mai bun pentru că are tracţiune integrală şi este mai greu.

Dna consilier Mureşan Bertoti spune că uliţa lui Gorga este închisă, Poiana e praf, 
degeaba avem maşini dacă nu se folosesc. Maşina trebuie să iasă mai repede pe drum. Crede că 
ar trebui să se anunţe când se curăţă pentru ca oamenii să-şi tragă maşinile din drum.

Dl consilier Pop T spune că sunt oameni care au garaje dar îşi ţin maşina în drum.
Dl şef de post Precup spune că trebuie să fie o Hotărâre de consiliu care să oblige 

oamenii să facă o colectare selectivă. Dacă nu există hotărâre şi nu se prevăd sancţiuni nu se va 
întâmpla nimic.

Nu există lege pentru opritori dar se poate stabili asta tot prin Hotărâre de consiliu. 
Problema e că unde nu există asociaţia de locatari sau de proprietari nu ai pe cine lua la rost. 
Dacă nu se face hotărâre trebuie chemaţi pompierii care vin contra cost.

Spune că a cerut nişte acte de la OS Ciumeşti şi a primit un sfert din ce a cerut. 
Netransmiterea actelor solicitate se pedepseşte conform Codului penal.

Spune că a cerut contractul de pază dintre Primărie şi Ocolul Ciumeşti şi încă nu l-a 
primit, aceasta este ultima zi în care trebuie transmis.

Se încearcă să se ascundă nişte documente sau nu se dau.
El nu se va deplasa în teren pentru că dacă e zăpadă nu are cum să meargă.
Nu a primit toate actele cerute. Pe autorizaţiile de exploatare partizi nu există 

semnătură, dată şi scrie conform cu originalul.
Crede că se vrea să se îngroape dosarul, vrea să vadă documentele, dacă nu i se dau va 

obţine mandat de percheziţie şi le va lua el din biroul şefului de ocol.
Cere să fie anunţat când vin cei de la camere pentru că trebuie reglate 2 camere. Spune 

că lipseşte o cameră din Poiană şi trebuie pusă înapoi, să bată către drum şi curtea căminului 
cultural pentru că e instituţia primăriei.

Dna primar crede că se vor clarifica problemele la primăvară când se va duce zăpada, 
se va face o şedinţă doar pe tema pădurii să se discute despre asta.

Dl preot din Strîmbu spune că poate că hârtiile nu au valoare faţă de realitatea din 
teren. Poate că există interese să treacă pădurea de la stat la privat.

Dna primar spune că a vorbit cu dl Nuna şi i-a spus că sunt 4 cioate într-un loc şi 8 în
altul.

Dl consilier Butuza întreabă cine a făcu contractul iar dna primar spune că a fost făcut 
de primărie prin primar.

Dl consilier Pop T spune că tot consiliul a fost de acord cu trecerea la alt ocol nu doar 
primarul.

Dl şef de post Precup spune că pe el îl interesează cine a semnat contractul.
Dna primar spune că clauzele trebuiau verificate de un jurist, dacă le vedea un jurist 

nu se semna.
Dl consilier Lesinschi spune că la orice contract se pot face acte adiţionale cu clauze

în plus.



Dl consilier Buda întreabă cum e cu Bradul Băiuţ iar dl secretar spune că a adus nişte 
acte, trebuie verificate.

Dl şef de post Precup spune că data viitoare va da termene mai scurte pentru că i se cer 
şi lui de la procuratură.

Dl preot din Strîmbu cere să se facă ceva cu terenul de lângă biserică pentru că e
distrus.

Dl şef de post Precup întreabă dacă a plătit vreo firmă taxa de transport pe drumul 
comunal DC 56 pentru că acolo lucrează BKT şi SC VCM iar dl secretar spune că Taparo are 
contract şi i s-a emis factură. Probabil că VCM lucrează pentru Taparo. Firma BKT nu are 
contract.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CIUPEI NOIEMI

SECRETAR GENERAL 
POP AURELŢMÎ


