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PROCES VERBAL

încheiat azi 22.04.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif, dl şef 
de post Precup Florin reprezentanţi ai WWF România invitaţi.

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 aprilie d-1 consilier Nicorovici Petre.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Băiuţ pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului ADIGIDM Maramureş;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării imobilului situat în localitatea Strîmbu 

Băiuţ nr. 236 ( Şcoala Strîmbu Băiuţ);
4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 cu rata 

inflaţiei;
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat cu WWF România în vederea 

includerii comunei Băiuţ ca destinaţie de ecoturism Eco Maramureş;
6. 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.
Dl consilier Buda întreabă dacă s-a refăcut numinalizarea consilierului pentru 

evaluarea secretarului general iar dl secretar general spune că a refăcut hotărârea.
Se dă cuvântul reprezentanţilor WWF.
Dna Puşcaş Alexandra spune că a fost elaborat planul de management pentru aria 

protejată, împreună cu OS SB şi cu Primăria Băiuţ. avem păduri prinse în programul Natura 
2000 şi pădurile virgine şi crede că ar fi bine ca dezvoltarea locală să se bazeze pe valorile 
naturale şi culturale din zonă.

Există deja 4 comune asociate, Budeşti, Deseşti, Ocna Şugatag şi Călineşti care fac 
parte din Destinaţia Eco Maramureş, un parteneriat pentru turism ecologic care dezvoltă zona 
prin prisma resurselor naturale. Dacă se doreşte se pot alipi şi Băiuţul şi Groşii Ţibleşului în 
acest parteneriat.

Eco Maramureş are atestare de la Ministerul Mediului şi Turismului, se valorifică 
resursele naturale şi patrimoniul cultural al localităţilor . sunt în total 134 de unităţi turistice în 
localităţile membre. Satul Breb de la 5 pensiuni acum 5 ani a ajuns la peste 30.

Zonele izolate sunt atrăgătoare chiar prin aceasta. Breb avea nici 1000 de locuitori iar 
acum multe gospodării s-au transformat în pensiuni agroturistice.



Colaborează şi cu Ocolul Silvic privitor la excursii în zonele protejate, noi avem şi 
obiective culturale aici. Ecoturismul implică valorificarea resurselor naturale şi culturale dar cu 
responsabilitate, reducerea impactului de mediu, selectarea deşeurilor.

Se organizează de 2 ori/an întâlniri cu partenerii locali privitoare la oportunităţile de 
promovare, se participă la târguri le turism naţionale şi internaţionale.

Dna consilier Pintea întreabă ce obligaţii există, ce impact are turismul responsabil.
Răspunsul este că este opusul turismului de masă de gen litoral sau zone schiabile unde 

se generează foarte multe deşeuri consum de utilităţi mare aspecte care rămân în sarcina 
administraţiei locale.

Turismul responsabil este format din grupuri mici, pădurile protejate nu pot fi vizitate 
de grupuri mari pentru că afectează arealul iar grupurile mici oferă oportunităţi de cazare, e 
mult mai simplu să cazezi grupuri mici.

Au turism de masă doar în Ocna Şugatag. Atractivitatea constă în atmosfera rurală, 
liniştită, case din lemn, activităţi tradiţionale.

Promovarea zonei se face prin participare la târguri, hărţi, internet. Sunt 86 de km de 
trasee de drumeţie în zona lor şi 164 de km de trasee de bicicletă marcate şi multe aklte trasee 
mai scurte apreciate de turişti. Traseele de biciclete au hărţi pe care sunt marcate pensiunile 
pentru ciclişti. Mai există doar 5 destinaţii de ecoturism în România şi alte 2 în lucru, atestarea 
se face pe 3 ani după care se depun documente de reatestare, acum se întocmesc aceste 
documente aşa încât există oportunitatea includerii comunelor Băiuţ şi Groşii Ţibleşului.

Dna consilier Mureşan Bertoti întreabă care sunt restricţiile şi i se răspunde că în 
pădurea seculară se poate intra doar cu ghid iar în celelalte păduri există restricţii doar din 
principiile ecoturismului, turismul nu trebuie să aducă prejudicii pădurii, animalelor, nu se 
campează în pădure, nu se face focul foarte aproape de pădure pentru a evita riscul de incendii. 
Trebuie supravegheate activităţile motorizate care generează cel mai mare stres pentru viaţa 
sălbatică din pădure.

Nu se poate promova zona ca destinaţie ecoturistică dacă se doreşte organizarea de 
astfel de evenimente. Dacă se face un eveniment actual nu este o problemă dar pe termen lung 
nu se potrivesc.

Au mai fost evenimente cu maşini 4x4 dar a fost un eveniment singular. în anii 
următori au venit persoane din Polonia, Cehia, s-au cazat în alte localităţi deci nu au intrat bani 
în comuna organizatoare, au intrat în zona cu stâni şi cu cai, au speriat caii, unul a murit, au fost 
probleme.

Pot exista zone în care să se organizeze astfel de evenimente dar rişti să te alegi cu 
astfel de turişti nedoriţi de care apoi nu mai scapi.

Dna consilier Mureşan Bertoti întreabă dacă vor fi afectate exploatările forestiere şi 
dacă se va putea merge în excursii pe munţi. I se răspunde că aceste exploatări forestiere sunt 
legale, sunt prevăzute în amenajamentul silvic, nu există nici o problemă.

Orice excursii sunt permise dar trebuie utilizate drumurile care nu sunt marcate pentru 
ca să nu se întâlnească turiştii cu cei cu ATV-uri.

Dl Raţ A întreabă dacă se va mai putea merge după ciuperci sau fructe de pădure şi i 
se răspunde că nimeni nu îngrădeşte excursiile cu maşini de teren, şi ei fac aşa ceva, ceea ce nu 
e în regulă sunt evenimentele, contează ca armonia pădurii să ni fie perturbată.

Dl consilier Lesinschi întreabă care ar fi costurile pentru noi şi i se răspunde că nu 
există costuri pentru primărie. Doar pensiunile care intră în reţea plătesc o taxă de 300 de lei/an, 
în rest ni există nici un fel de cost. ri.

Se cade de acord să nu se ia o hotărâre, se va analiza oferta şi vom stabili.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi -  bugetul local pe anul 2021.



Dna consilier Pintea citeşte raportul cuprinzând sumele primite şi propunerile de 
cheltuieli.

Se trece la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre.
Se continuă cu prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

statutului ADIGIDM Maramureş.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre şi arată care sunt modificările propuse. 

S-au introdus prevederi privitoare la organizarea online a întâlnirilor în caz de situaţii de 
urgenţă, plata cotizaţiei se face până la finele lunii martie iar la adunările generale pot fi 
desemnaţi să participe şi alţi funcţionari în afară de primari sau viceprimari.

Se trec ela vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul următor - proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării 

imobilului situat în localitatea Strîmbu Băiuţ nr. 236 ( Şcoala Strîmbu Băiuţ).
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre şi în urma votului este adoptat cu 

unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2022 cu rata inflaţiei.
Este prezentat proiectul de hotărâre. Rata inflaţiei pe anul 2020 a fost de 2,6% aşa încât 

este propusă indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 cu 2,6%.
Se trece la vot şi cu un vot împotrivă -  dl consilier Buda L şi 10 voturi pentru este 

adoptată această hotărâre.
Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Pop T cere să fie citită sesizarea depusă de către dl Ungur Adrian.
Dl secretar aduce această sesizare şi o citeşte .
Dna primar întreabă care este scopul întrebării iar dl consilier Pop T spune că trebuia 

prezentată de la început.
Dl secretar spune că a fost adresată Primăriei Băiuţ, dacă era adresată Consiliului Local 

ar fi prezentat-o.
Dna primar întreabă ale cui interese le apără dl consilier Pop iar acesta spune că azi 

ale d-lui Ungur iar în general ale comunei Băiuţ.
S-a dat un interviu în Ziar Maramureş unde s-a declarat că lemnele de foc s-au vândut 

cu 200 lei/mst când de fapt noi am vândut cu 145 lei/mc, metrul ster a fost şi mai ieftin.
Dna primar spune că trebuie aduse dovezi ale celor afirmate.
Dl Raţ A spune că dl consilier Pop a declarat că îl reprezintă pe dl Ungur iar dl 

consilier Pop spune că nu reprezirtă o persoană ci toată comuna.
Dl Raţ întreabă de câte ori a fost dl consilier Pop pe teren la acest control iar acesta 

răspunde că nu a mers pentru că nu se pricepe şi nu se bagă în ce nu e competent.
Dl Ceteraş Cristian ridică problema păşunilor din Strîmbu unde s-au tras lemne. Anul 

trecut nu au fost mulţi turişti iar anul acesta vom avea şi mai puţini. Se trage lemnul pe firul 
râului nu este lagel ar trebui traşi la răspundere.

Dna primar spune că s-a solicitat o listă cu cei ce exploatează masă lemnoasă. Păşunile 
sunt concesionate către asociaţiile de crescători de animale, noi nu avem nici o atribuţie 
deocamdată. Vom ajuta şi noi pentru rezolvarea acestui gen de probleme.

Când vine turistul nu spune că e de vină asociaţia, tot primăria e de vină că nu face
nimic.

Dl şef de post Precup spune că pe filmare apare un teren care a fost vândut către Loi 
Liliana şi întreabă dacă s-a trecut în contract vreo obligaţie.

Dl consilier Butuza citeşte din Regulamentul de organizare al CL că ezistă posibilitatea 
de a se constitui comisii. Se poate constitui o astfel de comisie care va verifica decă se respectă 
condiţiile concesiunilor şi va prezenta concluziile.



Dl şef de post spune că a observat că unii consilieri bagă beţe în roate la cei ce lucrează 
şi vin la şedinţe doar ca să-şi ia banii. Li se ţine partea unor persoane care până mai înainte au 
făcut tot ce au vrut. Nu poate da explicaţii deocamdată dar la sfârşitul controlului se vor afla. 
în teren din 11 consilieri sunt 8 bărbaţi dar vin mai mult femeile, bărbaţii nu participă. Pe lângă 
asta mai incită şi oamenii că l-a delegat să nu lase oamenii să ducă lemne şi că din cauza asta 
nu sunt lemne pentru populaţie.

De anul trecut până acum au rămas 3 partizi în lucru pentru populaţie din care în august 
trebuiau scoase lemnele din 2 dintre ele iar a 3-a în noiembrie. S-au verificat şi rampe unde din 
30 mc mai sunt doar 10. Vechea conducere a pus 3 camere care pe urmă nu au mai funcţionat. 
Acum a fost la verificări şi a găsit copaci marcaţi dar în picioare iar dl Ungur a spus că au rămas 
marcaţi din 2013.

A făcut adresă la Ocolul Strîmbu şi a întrebat dacă s-a predat APV acolo. Se vor face 
reconstituiri pe cele 3 partizi pentru populaţie şi până se termină nu se poate atinge de ele.

A găsit stivă de lemne în spate la Jelenszki iar când a fost întrebat acesta a spus că i-a 
zis dl Buda de la BKT că poate lua lemne. Am mai găsit şi pe altcineva care i-a spus acelaşi 
lucru.

Dl Ungur nu îşi dă seama că este sub control din partea ITRSV, Inspectoratul de Poliţie 
şi Primărie.

El a făcut într-o zi 17 km şi în alta 13 km pentru ca să rezolve ce nu s-a făcut în aceşti 
ani din 2013 încoace.

întreabă dacă este contract cu dl Ungur pentru furnizarea de energie electrică la 
popicărie şi cere acest contract iar !1 secretar spune că va trebui să facă adresă oficială din partea 
Postului de poliţie.

întreabă de ce în sediul Primăriei funcţionează alte firme nu a văzut în ţară ca în 
clădirea Primăriei să fie alte ca de exemplu magazin sau frizerie, nu este normal.

S-a spus că se dărâmă gardul de la Căminul Cultural dar acum câţiva ani a fost făcut.
Dl secretar spune că sediul Primăriei are 2 aripi, în aripa A funcţionează doar 

administraţia publică iar în aripa B este medicul de familie, asistentul comunitar şi firme. Nu e 
treaba Postului de poliţie să pună întrebări privitor la ce şi cum se închiriază în consiliul local.

Cei ce desfăşoară activităţi în cealaltă aripă şi-au montat contoare individuale prin 
Electrica dar dintr-un motiv pe care nu îl cunoaşte nu au putut să îşi tragă linie individuală ci s- 
au racordat de la panoul din hol.

Li se citeşte contorul şi plătesc în funcţie de cât consumă. Doar cineva de la Electrica 
ar putea să ne explice de ce trebuie să se facă tipul acesta de branşamente.

Dna primar spune că am traversat o perioadă grea cu pandemia, acest control duce la 
dificultatea de a furniza lemne către populaţie, doar acum a aflat că nu se pot da lemne din 
partizile acestea.

CI este bun, colaborarea este bună. Toţi sau aproape toţi consilierii vin des la primărie, 
vin cu idei. Există încurajări de la locuitori, sunt investitori interesaţi de zonă. Dacă a greşit 
cineva va plăti dar nu trebuie arătat nimeni cu degetul, încă nu este un raport făcut, vom vedea 
la urmă.

Dl consilier Butuza întreabă dacă se poate scădea preţul lemnului de foc iar dna primar 
spune că se poate chiar acorda grai uit o anumită cantitate de lemne.

Dl şef de post spune că dl Nuna i-a zis că în partizile unde s-au făcut marcări sunt 
câţiva metri de lemn de foc, restul e răşinos, de unde se vor da lemne de foc?

Dl viceprimar spune că va trebui să se găsească o partidă care să se pună în valoare 
pentru lemne de foc. Doar că lucrurile vor mai dura pentru că trebuie marcate, introduse în 
Sumai, etc.



Dl şef de post întreabă cine va face marcarea pentru că trebuie cineva să răspundă de 
asta şi de unde se vor găsi lemne de foc.

D-na primar spune că din 1600 de hectare de pădure sigur se vor găsi lemne de foc 
suficiente.

Dl consilier Lesinschi spune că OS Strîmbu vinde lemnele de foc cu 200 lei/mc 
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
NICOROVICI PETRE


