
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 13.05.2021 ci. ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif, dl 
Gherman, preotul ortodox din localitatea Băiuţ, dna Lupşe Claudia dl Pauşeniuc Teofil invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că este absent dl 
consilier Buda L.

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că, luându-se în ordine 
alfabetică, urmează ca preşedinte de şedinţă pentru luna mai d-na consilier Pintea Cecilia.

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Băiuţ în relaţia cu 

AFIR pentru proiectul Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier U.P. II Băiuţ, u.a.
116B, 97A, 125A

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociaţia Clubul 
Sportiv HEM în vederea organizării concursului Hard Enduro Maramureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a 
masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Băiuţ şi a preţurilor de valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase

4. Prezentarea unor cereri de concesionare în vederea acordării avizului de principiu;
5. Diverse;

Este propusă completarea ordinii de zi cu unele proiecte de hotărâri după cum urmează: 
Dl consilier Butuza propune un proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii 

mixte pentru verificarea concesiu: ilor.
Dna consilier Ciupei Noiemi propune un proiect de hotărâre privind încheierea unui 

contract cu o asociaţie în vederea ridicării câinilor fără stăpân şi un proiect de hotărâre privind 
sesizarea Camerei de Conturi Maramureş privitor la verificarea activităţii societăţilro 
comerciale înfiinţate în subordinea CL Băiuţ.

Ordinea de zi cu aceste completări 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.
Se dă cuvântul d-lui Gherman Simion, preotul ortodox din localitatea Băiuţ prezintă o 

solicitare de concesionare personală a unui teren pe valea Strîmbului mai sus de bocşă pentru 
construirea unui teren de tenis. Spune că este preot în Băiuţ de 20 de ani şi ar vrea să facă acest 
teren de tenis aici.

Dl consilier Pop Traian spune că deocamdată păşunea este concesionată către asociaţia 
de crescători de animale.

Dl viceprimar crede că este cam departe de sat.



Dl consilier Nicorovici crede că ar fi mai bine dacă l-ar face în locul clădirii şcolii 
vechi din Strîmbu.

Dl secretar spune că fiind domeniu public ar trebui ca această concesiune să fie făcută 
pe o persoană juridică nu pe persoană fizică, mai ales că s-a spus că terenul va fi deschis pentru 
locuitorii comunei.

Dl consilier Butuza crede că ar trebui să se aprobe cererile tuturor pentru că intră un
venit.

Dl viceprimar spune că se poate da un termen de 6 luni sau 1 an să se facă investiţia.
Cu unanimitate se acordă avizul de principiu pentru această solicitare.
Se dă cuvântul d-nei Lupşe care se prezintă şi spune că doreşte să facă o bază turistică 

deschisă atât vara cât şi iama cuprinzând o tiroliană, patinoar, bob, o cabană de închiriat pentru 
diverse seminarii şi camere la etaj. Terenul solicitat nu este îngrijit acum. Ar vrea să amenajeze 
o zonă publică deschisă publicului fără garduri unde se vor putea închiria unele obiective şi o 
zonă de campare cu taxă unde vor fi oferite servicii esenţiale cum ar fi duş, toaletă, etc. Doreşte 
să facă şi o zonă de campare pentru corturi. Cere teren atât în partea dreaptă cât şi în partea 
stângă a drumului judeţean.

Cu unanimitate este acordat avizul de principiu.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi -  proiectul de hotărâre privind 

nominalizarea reprezentantului Comunei Băiuţ în relaţia cu AFIR pentru
proiectul Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier.

Dl Butuza propune ca reprezentantul să fie dl viceprimar.
Dna primar spune că prin Codul administrativ primarul reprezintă comuna.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu 

Asociaţia Clubul Sportiv HEM în vederea organizării concursului Hard Enduro Maramureş.
Este prezentat acest proiect de hotărâre şi în urma votului, cu unanimitate este adoptată 

hotărârea.
Se continuă cu discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 

calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Băiuţ şi a preţurilor de valorificare prin vânzare directă a masei 
lemnoase.

Dl viceprimar prezintă metodologia de calcul. Spune că a fost invitat la discuţii şi dl 
Tomşa care este prestator de servicii.

Acesta spunp .că a facut un calcul şi ca să fie rentabilă activitatea nu poate coborî sub 
75 lei/mc. — /0(? W s

Preţul propus al lemnului de foc este de 180 lei/mc lemn pe picior sau 120 lei/mst lemn 
tras în rampă, crăpat şi făcut la metru. Preţul este fără transport, fiecare solicitant îşi va 
transporta lemnul pe cheltuiala lui. Cine vrea poate duce lemnul lung cine vrea poate lua lemnul 
la metru. Transportul se poate face doar cu autovehicule autorizate.

Dl consilier Pop T întreabă dacă primăria nu poate transporta lemn iar dl viceprimar 
spune că nu se poate pentru că este activitate economică iar primăria nu face activităţi 
economice.

Dl viceprimar spune că sunt nişte partizi cu accidentale care trebuie exploatate urgent 
pentru că e pericol de atac de ifide.

Dl consilier Nicorovici spune că sunt nişte lemne uscate deasupra Conciului.
Se trece la vot şi cu o abţinere -  dl consilier Pop C şi 9 voturi pentru este adoptată 

această hotărâre.
Dl consilier Lesinschi întreabă cam în cât timp se va trece la exploatare iar dl 

viceprimar spune că aproximativ într-o lună crede că se va reuşi.



Dl consilier Butuza crede că nu ar trebui să se dea lemn până nu va fi un stoc suficient 
pentru ca să nu se aglomereze.

Se trece la proiectul de hotrâre privind comisia de verificare a concesiunilor.
Dl consilier Butuza spune că această comisie va merge să verifice păşunile şi numărul 

de animale al crescătorilor şi asociaţiilor. Se fac propuneri pentru membrii comisiei.
Dl consilier Pop C îl propune pe dl consilier Butuza, propunere aprobată
Dl consilier Butuza îl propune pe dl viceprimar, propunere aprobată
Dl consilier Pop T îl propune pe dl secretar, propunere aprobată
Dl consilier Nicorovici îl propune pe dl consilier Lesinschi care refuză spunând că e 

greu să ajungă din Baia Mare.
Dl consilier Butuza o propune pe dna consilier Ciupei, propunere aprobată.
Dna consilier Mureşan Bortoti o propune pe dna consilier Pintea propunere aprobată.
Dna primar crede că dl viceprimar nu ar trebui să facă parte din această comisie pentru 

că are destule alte activităţi.
Se cade de acord cu înlocuirea d-lui viceprimar cu dl consilier Nicorovici.
Comisia va fi formată din dl consilier Butuza. dna consilier Ciupe, dna consilier Pintea 

, dl consilier Nicorovici şi dl secretar general.
Durata activităţilor comisiei va fi de 2 luni.
Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la punctul următor -  proiectul de hotărâre privind sesizarea Camerei de 

Conturi Maramureş privitor la verificarea activităţii societăţilor comerciale înfiinţate în 
subordinea CL Băiuţ.

Se trece la vot şi cu unanimitate este aprobată această hotărâre.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind încheierea unui contract cu o 

asociaţie în vederea ridicării câinilor fără stăpân.
Dna consilier Ciupei spune că ar fi bine dacă am putea face asta pentru că sunt plângeri, 

câinii nu sunt legaţi şi există riscul ca oamenii să fie muşcaţi.
Dl consilier Pop C spune că nu e mare comunitatea, ar putea fi identificaţi proprietarii.
Dna primar spune că firma de ecarisaj vine, îi ia, îi curăţă şi dacă nu se găseşte stăpânul 

sunt eutanasiaţi. Există un program prin prefectură de construire a unor adăposturi pentru zona 
noastră ar fi prevăzut la Suci. Până atunci trebuie luate măsuri pentru că sunt multe sesizări. 
Sunt mulţi câini ai unor persoane care nu-i îngrijesc.

Se trece la vot şi cu unan mitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la discutarea propunerii primite din partea WWF. Cu 2 abţineri, dnii consilieri 

Nicorovici şi Pop C restul se pronunţă împotriva acestei propuneri de parteneriat.
Se dă cuvântul d-lui Pauşeniuc care întreabă de ce se demolează şcoala din Strîmbu
Dl consilier Nicorovici spune că s-au dus şi şinele de la structura de rezistenţă din 

subsol, s-au scos cărămizi din spate, e distrusă.
Dl Pauşeniuc spune că i-a propus d-lui Ceteraş să o reabiliteze pentru un muzeu 

cinegetic al frumuseţii pădurilor. Mai sunt în Băiuţ locuinţe vechi care se pot reabilita şi se 
poate face un muzeu al mineritului. Crede că a avut o idee bună dna Lupşe şi se va dezvolta 
zona dacă se face investiţia.

Dl secretar spune că înainte de obţinerea autorizaţiei de de,olare va trebui făcută o 
expertiză tehnică a construcţiei. Dacă din această expertiză rezultă că nu mai poate fi reabilitată 
se va trece la desfiinţarea construcţiei.

Dl Pauşeniuc spune că expertul vine gata pregătit dar dl secretar spune că nu se joacă 
cu expertizele pentru că poate să-şi piardă autorizaţia.

Dl Pauşeniuc spune că în Suci toate şanţurile sunt betonate, primăria trebuie să facă 
podeţe şi şanţuri în faţa caselor.



A construit o păstrăvărie , a primit avize, a reuşit cu greu să reabiliteze uliţa către 
pescărie, a adus vreo 60 de remorci de piatră a lucrat el, a fost dat şi la Poliţie şi acum nu poate 
folosi apa din râu pentru că se trag lemne pe firul văii. Plăteşte taxe la primărie şi plăteşte şi la 
ape iar apa vine tot timpul murdară de la exploatările forestiere. Firmele fac pagube mari, 
primăvara ar trebui să se urmărească starea păşunilor sau să se dea amenzi.

în urmă cu vreo 3 ani cineva din Budeşti exploata şi pentru că a făcut sesizare la Apele 
Române a început să lucreze noaptea şi a încercat să-l plătească să nu mai facă reclamaţii. 
Firmele ar trebui să refacă păşunea pe care au distrus-o.

Dl consilier Butuza spune că a fost stabilită o comisie care va verifica şi aspectele
acestea.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
PINTEA CECţLTA

SECRETAR GENERAL 
POP AURELIAN VICTOR


