
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

PROCES VERBAL

încheiat azi 8.06.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif invitaţi.

în urma apelului nomina. 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 mai d-1 consilier Pop Cosmin.

D-1 preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat al proiectului 

MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA ELISABETA" 
ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ, COMUNA BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ”

2. Diverse
Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind completarea 

H.C.L Băiuţ nr. 28/2021 privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a 
masei lemnoase pe picior şi a preţurilor de valorificare prin vânzare directă a masei lemnoase 
pentru anul 2021.

Ordinea de zi cu completarea solicitată este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare proces verbal care este aprobat cu 

unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre şi arată că, întrucât după licitaţie 

contractul de proiectare şi execuţie a fost semnat la o valoare mai mică decât bugetul iniţial al 
proiectului este necesară adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe devizul actualizat.

Prezintă valoarea iniţială a proiectului şi valoarea rezultată în urma licitaţiei.
Se trece la vot şi cu unanimitate este adoptată această hotărâre.
Se trece la punctul următor -  proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L Băiuţ 

nr. 28/2021.
Dl viceprimar prezintă acest proiect de hotărâre. Spune că nu s-au prins în hotărârea 

iniţială preţul pentru lemnul răşinos de foc şi de lucru pentru persoane fizice. Propune suma de 
150 de lei/mc pentru lemnul de foc şi creşterea de la 190 lei/mc la 300 lei/mc pentru lemnul de 
lucru răşinoase.

Dl preşedinte de şedinţă spune că, dacă lemnul de foc nu se va vinde către populaţie 
se va face un lot şi se va vinde la una din firmele care le toacă pentru OSB.

Dl consilier Lesinschi crede că ar trebui dat mai ieftin pentru că e pentru populaţie.
Dl consilier Prohaska spune că poate nici aşa nu merită, mai bine îşi cumpără omul 

scândura gata făcută.
Dl consilier Butuza crede că este bună propunerea d-lui viceprimar.



Dl consilier Lesinschi crede că ar fi suficient 230 de lei/mc.
Dl preşedinte de şedinţă întreabă dacă suma aceasta este cu TVA sau fără iar dl 

viceprimar spune că este inclusă TVA.
Se trece la vot şi se înregistrează 9 voturi pentru suma de 230 de lei inclusiv TVA şi 

2 voturi pentru suma de 300 lei inclusiv TVA.
în continuare dl viceprimar prezintă lista cu partizile care vor fi scoase la licitaţie. 

Spune că este vorba de lemne vechi, uscate, care sunt deja atacate de afide. Propune să mergem 
la preţul minim şi dacă se va licita mai mult e foarte bine.

Dl consilier Prohaska î:> treabă cine a stabilit aceste preţuri şi pe ce bază iar dl 
viceprimar spune că preţurile au fost stabilite prin APV de către Ocolul Silvic Ciumeşti.

Se trece la vot şi cu o abţinere -  dl preşedinte de şedinţă restul votează pentru adoptatea 
acestei hotărâri.

Se trece la ultimul punct -  diverse.
Dl consilier Nicorovici cere să se ridice mizeria din cimitir pentru că s-a adunat. Ar 

trebui ridicată cu raba. A discutat şi cu preotul din Strîmbu să anunţe să nu se mai pună coroane 
din plastic.

întreabă când se golesc conteinerele pentru peturi pentru că s-au umplut iar dl 
viceprimar spune că în următoarea săptămână doreşte să le golească.

Crede că ar trebui chemat şeful de ocol din Strîmbu pentru schimbul terenului din faţa 
bisericii pentru capelă.

întreabă cum este cu lemnele de foc pentru populaţie iar dl viceprimar spune că 
urmează să se obţină autorizaţia pentru a începe să lucreze.

Dna consilier Ciupei crede că nu trebuia să i se dea d-lui Tomşa această lucrare pentru 
că nu este capabil să o termine.

Dl consilier Lesinschi crede că oricine ar fi lucrat tot erau probleme şi discuţii.
Dl consilier Buda întreabă ce este cu trenuleţul pentru că nu l-a văzut de ziua copiilor.
Dl preşedinte de şedinţă crede că ar trebui trimis un om care să cosească şanţurile pe 

drumul Poienii.
Dl consilier Lesinschi spune că ar trebui de făcut o nouă sesizare privitor la firele rupte 

de pe stâlpul Romtelecom pentru ^ă e pericol pentru maşini.
Dna primar spune că va \orbi ea cu directorul.
Dl consilier Prohaska spune că şi el este întrebat de oameni când vor fi lemne.
Dna consilier Mureşan Bertoti întreabă ce fel de autorizaţie trebuie să aibă iar dl 

viceprimar spune că e nevoie de autorizaţie din sumai.
Dna consilier Mureşan Bertoti întreabă câte lemne ar putea să tragă dacă s-ar apuca 

mâine iar dl viceprimar spune că ar face treabă pentru că are un taf şi 2 cai şi a mai cumpărat 
un taf pe care acum îl pune la punct.

Dna primar spune că într-o şedinţă viitoare va trebui să analizăm serviciul de apă şi 
salubritate să vedem cât se încasează şi cât se cheltuie.

Cei de la RNR vor să organizeze ziua minerilor în parteneriat cu noi în 6-7 august. Ei 
se cazează pe Tocila de obicei la cort, vor fi 2 seri cu muzică, aduc ei trupele, aduc terasa, iau 
cărbunii de la bocşă. Noi vom da terenul, asigurăm alimentarea cu energie electrică, toaletele 
ecologice, în total 2500 de lei.

Dacă s-ar putea ar trebui făcută puţină curăţenie prin tribune să arate mai bine.
Spune că a fost la DSP pentru centrul medical comunitar dar nu a găsit înţelegere. 

Poate am reuşi să îl facem în spaţiul fostului sediu al primăriei, ar fi mai bine ca suprafaţă. Poate 
că am putea face un parteneriat cu Lăpuşul sau cu alte comune pentru că la număr de locuitori 
nu ne încadrăm.

Se poartă discuţii pe această temă.



Dna primar spune că este gata Căminul cultural din Băiuţ, mai trebuie făcută licitaţia 
pentru dotări.

în decembrie am plătit studiul de fezabilitate pentru drumuri dar le-a spus dl prim 
munistru Cîţu că se vor da bani pentru apă şi canal în primul rând şi doar apoi pentru drumuri, 
la rectificare să vedem ce bani primim şi să ne axăm pe apă-canal.

Va trebui să vedem ce facem cu capela din Poiană, să vorbim cu preotul.
Dna primar întreabă dacă ar fi de acord oamenii cu apa şi canalizarea în Poiană iar dl 

preşedinte de şedinţă spune că şi-au făcut investiţii proprii şi nu vor dori.
Dl consilier Buda spune că a discutat cu preotul din Strîmbu şi că ar fi bine de făcut 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
POP ANDREI CjQZMIN

SECRETAR GENERAL 
POP AURELIAN


