
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 27.05.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna asistent comunitar Prohaska Roxana un grup de locuitori 
din Strîmbu Băiuţ invitaţi.

în urma apelului nominal făcut de d-1 secretar Pop Aurelian rezultă că sunt absenţi dl 
viceprimar Hollo Iosif şi dl consilier Buda Liviu.

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 completarea inventarului domeniului privat al comunei 

Băiuţ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I al 

anului 2021;
3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Băiuţ nr. 28/2021 privind aprobarea 

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. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Băiuţ;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care 

vor fi prestate activităţile în folosul comunităţii de către contravenienţii persoane fizice;
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.
Se dă cuvântul d-nei asistent comunitar Prohaska care prezintă detaliat echipamentele 

medicale achiziţionate cu bani din donaţii, modul de achiziţionare şi intenţiile care există pentru 
achiziţionarea de noi echipamente şi înfiinţarea unui centru medical comunitar. Sunt prezentaţi 
şi donatorii care au consimţit să le fie indicate numele.

Se dă cuvântul celorlalţi invitaţi pentru a-şi prezenta problemele.
Dl Buda spline că asociaţia Lunca a concesionat păşuni în zona lunca Strîmbului şi 

valea Strîmbului, le întreţin dar nu au sprijin din partea autorităţilor. Se trag lemne pe o mare 
parte a păşunilor pe care le-au concesionat până la gura Paltinului. Solicită să fie ajutaţi nu 
acuzaţi că nu au animale. El merge şi curăţă păşunea şi când merge din nou pe teren găseşte 
depozitaţi mai mulţi mc lemn pe păşune. Dacă li se iau păşunile vor trăi mai greu şi nu va mai 
fi lapte pentru oameni.

Păşunile lor sunt destul de curate, întreţinute, nu se poate desfiinţa asociaţia din lipsă 
de păşuni.



Dl consilier Butuza spune că tocmai din această cauză s-a făcut comisia să se verifice 
şi dacă se va constata că s-au distrus păşunile se va discuta şi aspectul acesta.

Când un patron exploatează pădurea trebuie să facă un contract cu Primăria prin care 
să se stabilească locurile de rampăşi să se refacă păşunea afectată.

Când se va merge pe teren se va verifica dacă există numărul de animale, încărcătura 
de animale minimă 3 pe hectar.

Dl Buda spune că în zona noastră încărcătura este de 1 UVM/ hectar.
Dl consilier Butuza spune că dacă păşunea nu e productivă se poate merge şi cu o 

vacă/hectar. Se va verifica dacă există animelele confirmate de veterinar.
Dl Buda spune că nu este de acord cu terenul de tenis deasupra bocşei.
Dl consilier Pop C spune că deocamdată contractul este cu ei aşa că trebuie să fie şi ei 

de acord pentru ca să se facă alte contracte. In zona noastră păşunile sunt mai sărace nu merge 
cu 3 animale/hectar.

Dl Buda spune că din cele 22 de hectare li s-au tăiat 4 din diferite motive, drumuri pe 
păşune, lemne trase etc.

Dl Butuza spune că nu este de vină primarul că se trage lemne pe păşune iar dl Buda 
spune că a vrut să spună doar că au nevoie de ajutor.

Dna Ghiduţ Melinda spune că valea Strîmbului este frumoasă aşa cum e, vin destui
turişti.

Dl Buda spune că turiştii lasă multă mizerie unde campează.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi -  proiectul de hotărâre privind completarea 

inventarului domeniului privat al comunei.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre şi spune că se va introduce în domeniul 

privat terenul cu suprafaţa de 2290 mp din Strîmbu Băiuţ lângă fostele garaje ale Exploatării 
împreună cu clădirea cu suprafaţa construită de 135 mp situată pe acest teren, unde locuieşte dl 
Tomai Nicolae.

Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară 

pe trimestrul I al anului 2021.
Dna preşedinte de şedinţă prezintă cheltuielile şi gradul de realizare a veniturilor. Se 

trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se continuă cu prezentarea proiectului de hotărâre privind completarea H.C.L. Băiuţ 

nr. 28/2021.
Dl secretar spune că dl viceprimar nu este prezent dar a lăsat nişte documente 

privitoare la această hotărâre.
In urma discuţiilor se cade de acord cu amânarea luării unei decizii privitoare la această

hotărâre.
Se trece la prezentarea nomenclatorului stradal al comunei.
Dl secretar detaliază modul de întocmire a nomenclatorului stradal şi zonele unde mai 

este nevoie să se lucreze. în zona Handal încă nu s-au stabilit care vor fi străzile laterale şi cum 
se vor aronda locuinţele la aceste străzi.

Se trece la punctul următor, proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor 
serviciilor publice şi a locurilor în care vor fi prestate activităţile în folosul comunităţii de către 
contravenienţii persoane fizice.

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Arată că ni s-a cerut o hotărâre a CL 
Băiuţ prin care să fie aprobate locurile şi categoriile de servicii unde vor presta activităţi 
persoanele în cauză.

Se va lucra la întreţinerea drumurilor a şanţurilor, la acţiuni de deszăpezire la 
întreţinerea căminelor culturale la întreţinerea curăţeniei în spaţii verzi, sala de sport, terenul de



sport, precum şi în alte imobile aparţinând domeniului public şi privat al comunei şi la 
colectarea gunoaielor şi deşeurilor pe albiile pâraielor.

Aceste activităţi vor fi coordonate şi supravegheate la fel ca şi până acum de dl 
viceprimar.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Pop C spune că microbusele nu mai intră pe Poiană, sunt copii care au de 

mers în Tg L şi trebuie duşi la drumul judeţean. Crede că ar trebui chemaţi patronii şi să 
discutăm cu ei.

Dl consilier Lesinschi spune că atâta timp cât transportul era plătit de părinţi şi îşi 
recuperau banii de abonament ulterior cursele erau în regulă dar acum că se plătesc de Consiliul 
Judeţean şi poate că banii nu le intră la timp se merge cu microbusele peste capacitate.

Dl consilier Nicorovici spune că a primit o sesizare că parcul din Strîmbu e plin de 
mizerie. A mers să cosească dar nu va face asta tot timpul. Creşte iulişca lângă căminul cultural, 
trebuie de cosit şi de dat cu soluţie.

Spune că în cimitir la Strîmbu s-a săpat un şanţ în partea de jos şi nu se mai poate trece 
ca să fie duşi morţii aproape. A auzit că a fost săpat de primărie.

Dna consilier Mureşan Bertoti spune că în parc e problema cu nişte familii care au 
mulţi copii care fac mizerie. Degeaba s-a făcut curăţenie pentru că în ziua următoare deja erau 
aruncate mizerii în parc.

Dl consilier Nicorovici crede că nu a fost bine ales locul pentru parc, mai bine se facea 
în curtea şcolii.

Se prezintă cererile de închiriere.
Dl Rozsnyai solicită 10 mp teren lângă garajul său, suplimentar faţă de cât are 

concesionat pentru a-şi parca remorca. A spus că vrea să aibă contract şi să plătească pe ceea 
ce foloseşte să nu fie probleme.

Se aprobă această solicitare.
Dna Csuk Iuliana a solicitat 9 mp teren pentru a construi o lemnărie. A adus schiţa 

terenului şi un proces verbal semnat de vecini.
Se cade de acord să se meargă pe teren pentru verificare.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
PINTEA CECILIA


