
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 23.11.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dna viceprimar Pintea Cecilia , 
dl Bucska Alexandru invitat.

In urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că este absent dnl 
consilier Hollo Iosif.

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 încetarea mandatului de consilier al d-nei Mureşan Bertoti 

Krisztiana Loredana;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III al 

anului 2021;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor 

comerciale în comuna Băiuţ;
6. Prezentarea cererilor de închiriere a unei garsoniere;
7. Diverse;

Dna primar spune că întrucât mai aşteptăm şi primim nişte sume rectificarea se va 
discuta la şedinţa viitoare. Este propusă introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea închirierii unor spaţii şi concesionării unor terenuri pentru care anterior a fost 
acordat avizul de principiu. 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.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al 

dnei Mureşan Bertoti Krisztiana Loredana. în urma depunerii demisiei acesteia este nevoie de 
o hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului şi se declară vacant locul de consilier local.

Se trece la vot şi cu 3 abţineri şi 6 voturi pentru este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind adoptarea impozitelor şi taxelor locale.
Dna viceprimar prezintă propunerile de impozite şi taxe pentru anul 2022. Impozitele 

locale vor rămâne majorate doar cu rata inflaţiei. Taxele locale se vor majora conform celor 
discutate în şedinţa de comisie. Se cade de acord cu majorarea la 10 lei/persoană atât a taxei 
lunare de salubritate cât şi celei de apă.



S-a mai propus majoratea taxei pentru închirierea buldoexcavatorului, a greiferului şi 
a autocamionului Primăriei. S-a majorat la 3 lei/mp/lună taxa de încălzire pentru spaţiile din 
sediul Primăriei Băiuţ.

Se trece la vot şi cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri este aprobată această hotărâre.
Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind contul de execuţie bugetară pe 

trimestrul III.
Dl consilier Butuza spune că proiectul a fost discutat în comisia de specialitate şi a 

primit aviz favorabil.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind Regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor comerciale în comuna Băiuţ.
Dl secretar prezintă acest regulament. în urma votului, cu unanimitate de voturi este 

aprobată această hotărâre.
Se trece la discutarea cererilor de închiriere a garsonierei.
Dl secretar propune amânarea discuţiei până la întocmirea unui regulament de 

repartizare a garsonierelor, propunere aprobată de toţi consilierii.
Este prezentat proiectul de hotărâre privind închirierea şi concesionarea de imobile. Dl 

secretar spune că este vorba de cererile pentru care există avize de principiu şi de cererea de 
închiriere prezentată în şedinţa de comisie de către dl preot Gherman. Vor fi păstrate tarifele de 
închirieri respectiv concesionări aprobate.

Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna viceprimar prezintă situaţia cu livrarea lemnelor de foc. Va lua legătura cu 

oamenii. Nu putem asigura noi transportul, lemnele vor fi puse la dispoziţie în rampă pe Valea 
lui Mihai de acolo îşi asigură oamenii transportul. Se vor da 5 mc pentru fiecare om banii se 
achită la pădurar şi vor mai fi costurile de transport.

Dna preşedinte de şedinţă întreabă dacă se pot transporta lemnele cu orice maşină iar 
dna viceprimar spune că este posibil în limita a 20 mc/an.

Dl consilier Nicorovici întreabă ce s-a făcut cu şcoala din Strîmbu iar dna primar spune 
că a fost cu cineva de specialitate care i-a spus că sunt infiltraţii foarte mari. e afectată structura 
de rezistenţă, dacă ar fi monument istoric am putea beneficia de fonduri pentru reabilitare dar 
aşa dacă ar fi să o reparăm din banii noştrii costurile ar fi cam de 2500 euro/mp, nu avem şanse 
să obţinem banii ăştia.

Dl consilier Nicorovici întreabă ce se va face cu această clădire iar dna primar spune 
că va trebui demolată.

Mai spune că pe Valea Strîmbului este dezastru tot drumul e plin de noroi.
Dna viceprimar spune că a fost o înţelegere între crescătorii de animale care au 

concesionat păşunea şi firma care exploatează lemnul. Cel ce lucrează au spus că se va aduce 
terenul la starea iniţială.

Dl consilier Buda crede că ar trebui să facem 2-3 apartamente în vechea primărie unde 
să stea oamenii în caz de urgenţe. Ce făceau aceşti oameni cu 2-3 copii dacă nu aveau unde să 
stea? Cere să se aloce bani pentru repararea apartamentelor.

Dl consilier Pop C crede că putem ajuta cu lemne, poate au nevoie de corni.
Dl Bucska spune că au fost la toate gaterele şi li s-a spus că nu au lemne. Au banii dar 

nu găsesc lemn. Ar fi nevoie de grinzi. Ar trebui montat un hidrant în zonă şi în alte zone unde 
sunt grupuri de case.

Când s-a făcut linia electrică de la primărie în sus s-a tras linie nouă dar în restul 
satului reţeaua e veche de 60 de ani. oricând se pot produce incendii.



Dna primar crede că trebuie anunţată Electrica pentru că toţi oamenii au contract de 
furnizare a energiei electrice.

Dl Bucska spune că dacă în această săptămână nu se rezolvă cu lemnul vor fi nevoiţi 
să meargă să ia lemn de unde se găseşte.

Dna primar spune că a discutat la Ocol şi vor primi lemn. e perioada de marcare şi se 
vor da lemnele necesare. A fost la casa care a ars, zona e greu accesibilă, nişte străini care au 
fost aici au fost impresionaţi de cum au mers voluntarii să ajute.

Se va organiza un spectacol cu încasări în beneficiul familiei sinistrate, este şi un cont 
pentru ajutor unde se pot dona banii. Vor mai veni cu ajutoare, ce e nevoie în casă şi se vor 
depozita în cămin până se termină locuinţa.

Dna primar spune că ar trebui să se facă o listă de sesizări cu cei cu probleme la linia
electrică.

Dl consilier Pop C spune că a vorbit şi el cu şeful de ocol şi sunt lemne, i-a spus să 
meargă la ocol şi se vor da.

Dl consilier Prohaska spune că de un an şi-a făcut o părere despre ce se întâmplă. Nu 
se regăseşte în consiliu, poate că se va retrage.

A auzit că dna primar ar fi spus că i-ar fi ruşine să reprezinte comuna ca viceprimar. A 
încercat să facă ce trebuie, nu a beneficiat de nimic.

Se poartă o discuţie între dna primar şi dl consilier Prohaska.
Dna primar spune că nu ne ocupăm de bârfe . Dl consilier Prohaska a beneficiat de 

indemnizaţia de consilier ca oricare altul. Viceprimarul este ales de consiliul local nu de primar.
Dl consilier Prohaska spune că fiecare face ce crede că trebuie să facă şi el ascultă 

părerile altora dar face cum crede el.
Dl consilier Butuza spune că în contractul de concesiune sunt atribuţii în sarcina celor 

care au concesionat. Dacă nu se respectă contractultrebuie să se rezilieze.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
CHIFOR ANGELA POP AURELIă KVICTOR


