
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 16.12.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, invitată.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar 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 decembrie 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 rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli în Romania pentru 
anii şcolari 2022-2026:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Băiuţ şi serviciile subordonate;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Târgului de Crăciun în comuna Băiuţ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna gospodărire a 

comunei Băiuţ;
6. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor SC Băiuţ Serv SRL şi SC Bradul 

Băiuţ SRL:
7. Diverse;

Se propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind repartizarea în 
comisia de specialitate a d-lui consilier Tudovan Florin.

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.
Dl secretar prezintă încheierea Judecătoriei Tîrgu Lăpuş privitoare la validarea 

mandatului de consilier al d-lui Tudovan Florin.
în continuare dl consilier Tudovan depune jurământul prevăzut de art. 117 din codul 

administrativ.
Este propus ca dl consilier Tudovan să fie repartizat în comisia de specialitate pentru 

dezvoltarea economico-socială de mediu a comunei.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local.



Dl consilier Butuza spune că dna contabil a prezentat proiectul de hotărâre şi propunerile 
de alocare de sume în comisia de specialitate, care a avizat favorabil hotărârea.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli în Romania.

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Spune că toate achiziţiile pentru acest program s-au făcut şi până acum centralizat, 

la nivel de Consiliu Judeţean şi în afară de asta noi suntem în programul pilot de acordare 
a meselor calde procedură care va fi făcută la nivel local.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de

funcţii.
Dna primar propune înfiinţarea unui post de asistent social care se va ocupa de 

problematicile sociale din comună şi care în prezent sunt îndeplinite parţia de dna consilier 
Ilieş şi parţial de dl consilier Man.

Dl consilier Buda cere ca ocuparea postului să se facă prin concurs.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea Târgului de 

Crăciun .
Dna primar spune că aceasta va fi prima ediţie. Vor participa preoţii, fanfara, 

producători locali. Deschiderea oficială va fi de la ora 13 când vor veni şi preoţii. 
Mulţumeşte dlui consilier Pop C pentru sprijinul acordat pentru că Poiana Botizii este 
singurul sat cu tradiţii din comună.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Este prezentat în continuare proiectul de hotărâre privind planul de măsuri pentru 

buna gospodărire a comunei.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Butuza întreabă dacă sunt sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor iar 

dl secretar prezintă aceste sancţiuni.
Se cere să se adauge sancţionarea celor care au locuinţe dărâmate.
Dna viceprimar cere să fie adăugată şi ridicarea autoturismelor abandonate pe 

domeniul public.
Dl consilier Butuza spune că acum se pot implementa măsurile pe care le-a propus 

el mai demult.
Dl consilier Pop T cere ca acestă măsuri să fie comunicate şi agenţilor economici.
Dna viceprimar spune că interesul nostru nu este să amendăm oamenii ci să se 

respecte şi să se păstreze curăţenia.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul următor, desemnarea administratorilor Băiuţ Serv şi Bradul

Băiuţ.
Dna preşedinte de şedinţă propune amânarea acestui punct pentru a căuta persoane 

dispuse să facă asta.
Cu unanimitate consilierii sunt de acord cu această amânare.
Se trece la ultimul punct — diverse.
Dl consilier Tudovan spune că trebuie izolată ţeava de apă din fundac, este dezgolită 

şi dacă îngheaţă nu mai avem apă.



Dna viceprimar întreabă dacă a sesizat vreodată şeful de serviciu cu această 
problemă iar dl consilier Tudovan răspunde că nu a sesizat pe nimeni până acum.

Dl consilier Tudovan spune că a fost sesizat de cineva că i s-a dus brad ca lemne de 
foc în loc de fag deşi persoana respectivă plătise pentru lemn de fag. I s-a dus 14 bucăţi de 
lemn de brad.

Dna consilier Chifor ridică din nou problema câinilor comunitari.
Dl consilier Tudovan spune că a văzut o maşină în gura Poienii care a aruncat un 

câine şi apoi a plecat.
Dna primar spune că problema este cunoscută. S-a discutat şi la nivel de consiliu 

judeţean să se facă adăposturi pe zone dar nu s-a găsit finanţare.
Dl consilier Nicorovici crede că ar trebui reparată alimentara din Strîmbu. Arată 

urât şi când ninge cade zăpada chiar în mijlocul drumului.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CIUPEI NOIEMI


