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Încheiat azi 19.01.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Băiuţ. La şedinţă mai participă şi dna primar Maciuc Viorica, dl viceprimar Hollo Iosif dl șef 

de post Precup Florin, invitați. 

În urma apelului nominal făcut de d-l secretar Pop Aurelian rezultă că sunt prezenți 

toți consilierii. 

Se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă. Se constată că, luându-se în ordine 

alfabetică, urmează ca preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie d-na consilier Ciupei Noiemi. 

D-na preşedinte de şedinţă prezintă şi supune la vot următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare și acoperire  a riscurilor pentru 

comuna Băiuț; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii rețelei școlare din raza teritorială a 

comunei Băiuţ județul Maramureş pentru anul școlar 2021-2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 

anul 2021 conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Prezentarea unor cereri de închiriere terenuri și imobile; 

5. Diverse; 

Dna primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 

modificarea taxei PSI și un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizarea 

a terenului sintetic și a sălii de sport din Băiuț.  Ordinea de zi suplimentată 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, aprobarea Planului de apărare și acoperire  

a riscurilor pentru comuna Băiuț. 

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Arată scopurile întocmirii și completării 

planului de apărare și dă citire principalelor categorii de riscuri existente la nivelul comunei. În 

ședința de comisie s-au identificat câteva zone de risc privitor la alunecările de teren zone care 

au fost trecute în plan. 

Dl agent principal Precup subliniază că în anul 2020 au fost 2 accidente de circulație 

pe raza comunei, soldate cu decedați . Se completează Planul de apărare cu aceste informații. 

Se trece la vot și cu unanimitate este adoptată această hotărâre. 

Se trece la punctul următor - aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a 

comunei Băiuţ pentru anul școlar 2021-2022. 

Dl secretar prezintă acest proiect de hotărâre. Spune că propunerea transmisă de 

conducerea Școlii Gimnaziale Regina Elisabeta a fost trimisă către Inspectorat și ne-a fost emis 



Avizul conform pe baza căruia se poate aproba structura rețelei școlare. Nu există modificări 

față de structura aprobată în anul școlar anterior. 

Se trece la vot și cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privitor la Planul de acţiuni şi lucrări de 

interes local pe anul 2021. 

Este prezentat planul de lucrări propuse pe timp de iarnă și pe timp de vară. Este 

prezentată o situație generală a beneficiarilor de ajutor social. Sumele pe care le primesc sunt 

între 112 lei și puțin peste 700 de lei în cazul d-lui Tomai Nicolae a cărui familie este numeroasă 

și nu are nici o sursă de venituri. 

Se trece la vot și cu unanimitate de voturi este aprobată această hotărâre. 

În continuare se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind Regulamentul de 

utilizare al terenului sintetic și al sălii de sport.  

Se poartă discuții privitoare la acest regulament. 

Se stabilește ca duminica toată lumea să poată utiliza terenul sintetic fără vreo taxă. 

Taxa va fi de 50 de lei/oră/echipă. Copiii și tinerii sub 18 ani vor avea câte 2 ore gratuit între 

16.00 și 18.00 și în zilele de marți și joi. 

Taxa pentru folosirea sălii de sport este de 5 lei/persoană pentru șah sau alte asemenea 

activități și de 50 lei/oră/echipă pentru volei. Abonamentul la sală este de 50 lei/persoană pe 

lună pentru o oră pe zi. În sala de sport nu se vor practica sporturile care se practică pe terenul 

sintetic. 

Se trece la vot și cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre. 

Se continuă cu proiectul de hotărâre privind modificarea taxei PSI. Dna primar spune 

că este corect ca această taxă să fie pe imobil și nu pe familie, a fost greșit prezentată. Hotărârea 

privind impozitele și taxele locale pe anul 2021 va fi modificată corespunzător. 

Se trece la vot și cu unanimitate de voturi este adoptată această hotărâre. 

Se trece la ultimul punct – diverse. 

Dl consilier Buda cere ca ședințele de comisie să fie filmate. Mai cere să fie prezentate 

public toate contractele de concesiune și vânzările de terenuri din comună caietele de sarcini și 

termenele de execuție a lucrărilor. 

Dna primar prezintă locațiile celor 12 centre de vaccinare înființate. 4 sunt în Baia 

Mare iar celelalte pe zone, în restul județului. Prezintă modalitățile de înscriere pentru etapa a 

doua. Vom încerca să ajutăm și noi la înscrieri în măsura posibilităților. 

Dl consilier Butuza întreabă cine-i duce pe bătrâni iar dna primar spune că vom vedea 

pe zone cum intervenim. 

Dna consilier Mureșan Bertoti întreabă cum se va face deszăpezirea pe ulițele unde nu 

intră taful sau buldo, să nu fie probleme pe aceste ulițe. 

Dl consilier Prohaska spune că poate intra el cu plugul dacă apar probleme. Cei de la 

Popas au utilaj cu lamă mică, dacă s-ar putea vorbi cu ei înainte de a veni ploaia pentru ca să 

nu înghețe zăpada. 

Dl consilier Lesinschi cere să fie invitați la ședința viitoare preoții. Va trebui să se 

stabilească în ședință unde să construim capelele. Crede că ar fi bine dacă ar veni în ședință 

directorul școlii pentru că urmează să se deschidă școala, trebuie să fie cald la copii. 

Dl agent șef Precup adresează felicitări pentru camere și pentru cum s-au poziționat. 

Crede că nu sunt prea multe așa cum s-a spus prin comună. Primarul este răspunzător dacă se 

sparge sediul primăriei. Cere să se mai pună camere în Poiană pentru că una a fost dusă. 

Ridică problema clădirii școlii și grădiniței din Strîmbu Băiuț care sunt în stare 

avansată de degradare și pot apărea accidente. 



Întreabă dacă ni s-a adus la cunoștință de către OS Ciumești că s-au sustras lemne din 

pădurea noastră. Până în decembrie 2020 nu au existat sesizări de tăieri ilegale de arbori iar 

acum avem mai multe sesizări. 

Cere să i se dea cel puțin 2 persoane din primărie care să meargă pe teren și să verifice 

situația concretă. 

Dna primar spune că nu ni s-a adus la cunoștință așa ceva. 

Dl agent șef Precup spune că va face adresă de desemnare reprezentanți. Trebuia să 

facă sesizare și la primărie pentru că suntem parte vătămată. 

Mai spune că a auzit zvonuri că s-ar umbla la unii consilieri din partea OS Ciumești să 

nu se voteze trecerea la alt ocol. 

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