
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 26.03.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif, dl Buda 
Ioan, dl Bucska Alexandru invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurel ian 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 martie d-na consilier Mureşan Bertoti. 

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Nicorovici Petre;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului domeniului public al comunei Băiuţ 

actualizat;
3. Proiect de hotărâre privim nominalizarea consilierilor locali care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Băiuţ;

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor parcele de teren;
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV al 

anului 2020;
7. Prezentarea unor solicitări de concesionare a unor terenuri;
8. Diverse;

Se solicită completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind identificarea unui 
imobil, drumul Greble şi diminuarea suprafeţei care figurează în domeniul public în vecinătatea 
haldei din Strîmbu Băiuţ.

Ordinea de zi completată este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei din data de 23.02, proces verbal care este 

aprobat cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei din data de 18.03.
Dl consilier Pop T nu este de acord cu această şedinţă. Spune că a fost convocată prea 

repede, nu se poate face şedinţă într-o oră.
Dl consilier Pop C spune că nu a fost înştiinţat, dna primar a vorbit cu el dar i-a spus 

că e vorba doar de o întâlnire pentru discutarea unor probleme nu de o şedinţă.
Dl consilier Lesinschi spune că nici el nu a fost anunţat.
Dl consilier Pop T crede că fiecare consilier trebuie să-şi spună părerea mai ales dacă 

nu au fost prezenţi toţi. Acum 2 luni când s-a mai discutat asta nu au fost de acord cu rezilierea 
contractului. Nu se poate face pe loc aşa ceva. S-a făcut acum ce s-a făcut în parlament când s- 
au adunat noaptea şi au votat.



Dl Bucska spune că PSD a fost cel care a făcut asta.
Dl consilier Butuza spune că şedinţa a fost legal convocată de dna primar.
Dl consilier Pop T spune că el nu a lipsit până acum de la nici o şedinţă.
Dl secretar prezintă modul în care a fost convocată şedinţa. Spune că potrivit Codului 

administrativ în caz de urgenţe convocarea şedinţelor poate fi făcută de îndată fără a fi necesară 
respectarea vreunui termen.

Dl consilier Lesinschi crede că nu era forţă majoră, astfel de şedinţe pse fac doar în 
caz de forţă majoră. Poate că ar fi votat şi el pentru reziliere.

Dna primar spune că după cum se ştie se fac controale, nu s-au respectat clauzele 
contractuale, ocolul Ciumeşti are datorii mari către noi deşi au virat în 2 tranşe câte 50.000 de 
le i, nu este sigură decât de o sumă, restul încă nu au intrat.

Au venit cei de la ITRSV şi au spus că există o sesizare aşa că au venit pe teren. A 
convocat consiliul local pentru discuţii şi când au fost prezentate motivele de control a hotărât 
convocarea şedinţei.

Pădurea de la Ocolul silvic Strîmbu Băiuţ a fost dusă la ocol privat tot pe repede înainte 
în şedinţă extraordinară. E timpul să se facă dreptate, în ultimii 7 ani s-a făcut ce s-a vrut.

Nu a premeditat nimic, nu ştia dacă este plecat din localitate cineva.
Dl consilier Pop T spune că dna primar nu a fost aici în ultimii 12 ani să vadă ce s-a 

făcut. Şi ei au auzit la fel discuţii privitoare la ce s-a făcut în timpul mandatelor ei anterioare.
Dna primar spune că orice acuzaţii trebuie dovedite, noi am fost de faţă.
Procesul verbal este aprobat de toţi consilierii care au participat la şedinţă.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Dl Nicorovici depune jurământul de consilier local. Este repartizat în locul rămas 

vacant ca urmare a decesului d-lui Raţ Ion.
Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind inventarul domeniului public al comunei

Băiuţ
Dl secretar spune că aşa cum s-a discutat au fost incluse în domeniul public cimitirele 

multiconfesionale, cel din Băiuţ şi cel din Strîmbu Băiuţ. S-a operat şi solicitarea REMIN de 
diminuare a suprafeţei care figura în inventarul domeniului public dar era aferentă iazului de 
decantare a sterilului de flotaţie din Strîmbu unde se doreşte depunerea unui proiect de 
ecologizare.

Se trece la vot şi cu o a! ţinere, dl consilier Pop T şi 10 voturi pentru este adoptată 
această hotărâre.

Este prezentat şi proiectul de hotărâre privind identificarea uliţei Greble şi terenul din 
zona iazului de decantare din Strîmbu şi în urma votului, cu unanimitate este aprobată această 
hotărâre.

Se trece la punctul următor nominalizarea consilierilor locali care vor avea calitatea de 
evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Băiuţ.

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre.
Spune că evaluarea secretarilor generali ai UAT-urilor se face de o comisie formată 

din primarul UAT-ului ca preşedinte şi 2 consilieri locali.
Dl consilier Butuza o nominalizează pe dna consilier Ciupei, propunere aprobată de 

toţi consilierii.
Dl consilier Lesinschi îl nominalizează pe dl viceprimar, propunere aprobată de toţi 

consilierii.
Se trece la vot şi cu un vot împotrivă dl consilier Buda L şi o abţinere, dl consilier Pop 

T este adoptată această hotărâre.



Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri privind concesionarea unor terenuri 
respectiv închirierea unor spaţii.

Sunt prezentate cererile de concesiune de terenuri şi cererile depuse pentru închirierea
de spaţii.

Dl consilier Buda L spune că mai este depusă o cerere care nu a fost prezentată. Dl 
secretar spune că va fi luată în considerare şi această cerere. Oricum închirierile şi 
concesionările vor fi făcute prin licitaţie publică iar participanţii vor trebui să-şi depună ofertele 
în cadrul licitaţiei.

Se prezintă preţurile minime stabilite prin Hotărâre de consiliu pentru concesionări şi 
pentru închirieri. Dl secretar spune că acestea sunt preţurile minime sub care nu se poate coborî 
dar pot fi crescute.

Se propune să se pornească de la preţurile minime iar pasul de licitaţie să fie de 10
bani/mp.

Dl secretar precizează că dacă este vorba de activităţi economice solicitanţii vor trebui 
să fie societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi sunt adoptate ambele hotărâri.
Se trece la prezentarea contului de execuţie bugetară. Dna preşedinte a comisiei buget- 

finanţe prezintă raportul.
Dl consilier Pop C spune că i se pare cam mult consumul de carburant, în 3 luni s-a 

consumat carburant de 95000 de h i dar se precizează că acesta este consumul pe întreg anul.
Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui Buda Ioan care solicită avizul de principiu pentru extinderea 

suprafeţei concesionate.
Dl consilier Nicorovici întreabă dacă doreşte extinderea către sat pentru că nu trebuie 

să fie zgomot sau praf.
Dl viceprimar spune că nu se doreşte extinderea concasorului ci doar un teren 

suplimentar pentru depozit de materiale sau parcare pentru utilaje.
Cu unanimitate se acordă avizul cu această condiţie.
Este prezentată cererea SC BINAR ELFOR de concesionare a unui teren la ieşirea din 

Strîmbu Băiuţ.
Dl viceprimar crede că ar putea să se concesioneze cu condiţia ca în 6 luni măcar să- 

şi înceapă lucrările.
Este prezentată cererea de garaj depusă de dl Kovacs Csaba şi se stabileşte că o comisie 

va merge să verifice dacă se poate concesiona în zona sălii de sport. Vor merge dl viceprimar, 
dl consilier Prohaska şi dl consilier Pop T.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Nicorovici ridică problema plantelor de iulişcă care se împrăştie prin 

comună. Spune că ar trebui excavat cu buldo şi să punem folie ca să se sufoce iar apoi de 
acoperit cu piatră. Gardul de la căminul cultural din Strîmbu stă să cadă, trebuie reparat.

Dl viceprimar spune că va intra în reabilitare căminul cultural iar în privinţa plantelor 
vom încerca să stropim cu diferite substanţe poate o eliminăm.

Dl consilier Nicorovici mai spune că trebuie amenajată zona pentru că sunt 2 biserici 
acolo, trebuie puse conductele în şanţul săpat.

Dl consilier Butuza cere să se verifice la APIA cât primesc cei care au concesionat 
păşunile, să se vadă câte animale sunt. Nu s-au văzut animalele crede că există asociaţii dar de 
fapt nu există animalele declarate.

Dl consilier Pop C întreabă de ce mai concesionăm păşune către Remin dacă are datorii 
către noi iar dl secretar spune că nu am concesionat nimic, am repoziţionat o păşune şi am 
corectat datele cadastrale.



Dl Bucska întreabă de unde a ajuns popicăria la actualul deţinător şi cine a vândut-o. 
Dl consilier Butuza spune că ştie despre asta. Dl Maxim a făcut cândva cărbune pentru 

Exploatarea Minieră Băiuţ iar Exploatarea i-a vândut clădirea popicăriei pentru că acumulase 
datorii mari către dl Maxim.

Dl Bucska spune că nu este voie să se desfiinţeze bazele sportive faşă să se construiască
altele.

Dl secretar spune că popicăria nu a fost bază sportivă şi nu a fost niciodată a primăriei. 
Dl Bucska spune că ar fi ¡'ost cel mai bun loc pentru construirea unei capele mortuare 

pentru că nu sunt vecini.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
MUREŞAN BERTOTI POP AURELIAN yîCŢOR

KRISZTIANA LOREDANA


