
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 18.03.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului Local al comunei Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl 
viceprimar Hollo Iosif.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că sunt absenţi dnii 
consilieri Lesinschi Daniel, Pop Cozmin şi Pop Traian.

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că, luându-se în ordine 
alfabetică, urmează ca preşedinte de şedinţă pentru luna martie d-na consilier Mureşan Bertoti 
Krisztiana Loredana

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de administrare şi pază cu Ocolul 

Silvic Asociaţia Salcâmul Ciumeşti;
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare, privitor la care . Cu această 

completare procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dna primar prezintă motivele pentru care consideră că trebuie să reziliem contractul 

cu OS Salcâmul Ciumeşti. Ne datorează sume mari, deşi ne-au achitat în ultimele zile în două 
tranşe câte 50.000 de lei mai trebuie să ne vireze încă aproximativ 250.000 de lei Există şi o 
sesizare făcută de cetăţeni ai comunei în urma căreia ITRSV Cluj a venit pentru a verifica 
situaţia.

Dna consilier Pintea întreabă de ce ar trebui să reziliem contractul dacă aşa cum ni s-a 
citit au făcut profit de câteva zeci de miliarde în ultimii ani iar dna primar spune că la câte 
cheltuieli nejustificate au trecut la decontare profitul trebuia să fie mult mai mare, poate chiar 
dublu.

Se trece la vot şi cu 7 voturi pentru este adoptată această hotărâre.
Dl consilier Butuza crede că am putea vota chiar acum încheierea unui contract de 

administrare cu Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ dar dl secretar spune că în primul rând asta nu a 
fost pe ordinea de zi iar în al doilea rând trebuie să verificăm în ce condiţii se poate face 
atribuirea acestui contract.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dna consilier Ciupei întreabă ce facem cu peturile care sunt aruncate lângă ţarcuri. A 

făcut bine dl viceprimar că a pus scânduri la geamurile şi uşa de la centrala termică de sus.
Dna primar spune că a întrebat la Conversmin şi Remin cum să facem ca să se 

demoleze centrala termică de sus şi i s-a răspuns că ar trebui demolată bucată cu bucată.
Dna consilier Ciupei crede că la fel ar trebui făcut şi cu şcoala din Strîmbu.
Dna primar spune că de la inspectorat i s-a spus că trebuie sesizare către ei ca să facă 

solicitări către Bucureşti.



Se poartă discuţii privitoare la ocuparea prin transformare a postului de şef SVSU.
Se stabileşte cine va merge pe teren împreună cu reprezentanţii ITRSV pentru 

verificarea celor semnalate prin sesizarea depusă. Sunt nominalizaţi dl viceprimar, dl consilier 
Buda L, dl consilier Prohaska, dl şef de post Precup şi cineva din partea Ocolului Silvic Strîmbu 
Băiuţ.

Se poartă discuţii privitoare la întreţinerea terenului de sport.
Dl consilier Prohaska spune că ar trebui puse granule de cauciuc pe teren pentru că 

protejează terenul. După ce se pun în mai multe grămezi trebuie împrăştiate cu o mătură iar 
astfel creşte şi durabilitatea terenului.

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