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ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DESEȘTI 

  

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2021, la ședința ordinară  

a Consiliului Local al comunei Desești 

 

La deschiderea ședinței, din totalul de 11 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 

domnii consilieri Bălin Ion, Bohotici Ioan, Dunca Marioara, Hotea Gheorghe-Marian, Pop 

Gheorghe, Pop Ioan, Pop Viorel, Tepei Petru-Ioan, Tupiță Gheorghe, Verdeș Vasile. Sunt întrunite 

astfel prevederile art. 137 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ referitoare la 

prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcție, ședinţa fiind legal constituită.  

Şedinţa a fost convocată de domnul primar BOHOTICI GHEORGHE pe baza Dispoziţiei nr.3 

din 22.01.2021, conform art. 133 și art.134 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum și ordinea de zi propusă 

a se discuta, conform prevederilor legale.  

Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile art.138 alin (1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Desești primarul comunei, domnul 

Bohotici Gheorghe și secretarul general al comunei, doamna Bălin Lenuța.  

Se constată faptul că ședința este legal constituită și se declară deschise lucrările de ședință. 

Domnul Bălin Ion, președintele de ședință, citește dispoziția primarului privind convocarea 

consiliului local în ședință ordinară și supune la vot ordinea de zi. Domnul consilier local Pop Ioan 

propune modificarea ordinei de zi, prin inversarea punctelor 5 și 6 de pe ordinea de zi, deoarece 

alegerea viceprimarului este un subiect important, fapt ce ar putea duce la pierderea interesului față 

de ultimul proiect aflat pe ordinea de zi. Acesta precizează faptul că proiectul de hotărâre aflat la 

punctul 6 pe ordinea zi a fost înregistrat la secretarul general al comunei înaintea proiectului de 

hotărâre aflat la punctul 5 pe ordinea de zi. Domnul Bălin Ion, președintele de ședință, supune la vot 

ordinea de zi în forma inițială, conform Dispoziției primarului nr.3/2021: se aprobă cu 6 voturi din 

partea consilierilor locali Dunca Marioara, Tupiță Gheorghe, Pop Gheorghe, Bălin Ion, Pop Viorel, 

Bohotici Ioan, nici un vot împotrivă și nici o abținere. Domnii consilierii locali Pop Ioan, Hotea 

Gheorghe-Marian, Verdeș Vasile și Tepei Petru-Ioan nu au votat.  

Domnul consilier local Pop Ioan precizează faptul că în cazul în care propunerea sa de 

modificare a ordinei de zi nu este luată în considerare, va părăsi ședința. Domnul Bălin Ion 

precizează faptul că ordinea de zi a fost aprobată cu 6 voturi pentru. Doamna Dunca Marioara 

precizează faptul că atâta timp cât proiectul de hotărâre inițiat de domnii consilieri Pop Ioan și Hotea 

Gheorghe-Marian a fost pus pe ordinea de zi și se analizează în ședința de azi, nu înțelege de ce îi 

deranjează ordinea în care se discută. 

Domnii consilieri locali Pop Ioan și Hotea Gheorghe-Marian părăsesc ședința de consiliu. 

Domnul Bălin Ion, președintele de ședință îi dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 

primul proiect de hotărâre. 
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Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna DESEȘTI, pentru anul şcolar 2021-2022. 

Domnul Bălin Ion supune la vot proiectul de hotărâre: se aprobă cu cu  8 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri. 

În continuare domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 

adițional nr.2 la Contractul de administrare nr.4634/31.10.2016 încheiat între Direcția Silvică 

Maramureș, prin Ocolul Silvic Mara și Primăria Comunei Desești.  

Domnul Hotea Gheorghe-Marian se prezintă la ședință și solicită retragerea Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de 

creștere a gradului de acces la documentele de interes public și a activității Primăriei și Consiliului 

Local al comunei Desești de pe ordinea de zi. Se ia act de retragerea proiectului de hotărâre de pe 

ordinea de zi.  

Domnul Bălin Ion supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 

la Contractul de administrare nr.4634/31.10.2016 încheiat între Direcția Silvică Maramureș, prin 

Ocolul Silvic Mara și Primăria Comunei Desești: se aprobă cu  8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 

și 0 abțineri. 

În continuare domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de 

acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de 

persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021. Domnul Bălin Ion supune la vot acest proiect 

de hotărâre: se aprobă cu  8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Desești la Asociația 

Comunelor din România. Domnul Bălin Ion supune la vot acest proiect de hotărâre: se aprobă cu  8 

voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

Domnul consilier Tupiță Gheorghe-Ionuț a anunțat telefonic că va ajunge la ședință în 

aproximativ 10-15 minute. Consilierii locali decid să aștepte să ajungă și domnul Tupiță Gheorghe-

Ionuț și pe urmă să se treacă la Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei 

Desești. 

 Doamna secretar general prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2020 

și îl supune spre aprobare: se aprobă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

La ședință se prezintă domnul Danci Adrian, șeful Ocolului Silvic Mara. Acesta prezintă un 

Deviz de execuție pentru lucrările de cultură și refacere a pădurilor comunei Desești pe anul 2021. 

Referitor la majorarea tarifului de administrare a pădurii comunale, acesta precizează faptul că este 

un preț mai mic față de alte zone. În cazul pădurii comunale Desești tariful de administrare este de 

85 lei+TVA/an/ha, în timp ce pentru alte unități administrativ teritoriale prețul este de 95 

lei+TVA/an/ha. Curtea de Conturi a impus instituției majorarea tarifului de administrare deoarece 

acesta nu fost majorat de o perioadă destul de mare de timp, iar costurile serviciilor de administrare 

au crescut. Totodată, domnul Danci Adrian informează consilierii locali cu privire la certificarea 

FSC a pădurii comunale. Acesta precizează faptul că Ocolul Silvic Mara a fost printre primele 

ocoale silvice din țară care au aplicat certificarea FSC. Aceasta presupune respectarea anumitor 

norme și condiții, însă prețul lemnului este mult mai mare. În cazul în care se demarează procedurile 

în perioada următoare, începând cu anul 2022 pădurea comunală Desești va putea fi certificată FSC. 

Consilierii locali prezenți sunt de acord cu demararea procedurilor pentru certificarea FSC a pădurii 
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comunale. În continuare domnul primar întreabă consilierii locali dacă sunt de acord cu efectuarea 

lucrărilor prevăzute în  Devizul de execuție pentru lucrările de cultură și refacere a pădurilor 

comunei Desești pe anul 2021 și supune la vot aprobarea devizului respectiv: se aprobă cu 8 voturi 

pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. 

La ședință se prezintă domnul consilier local Tupiță Gheorghe-Ionuț. 

Domnul Danci Adrian se retrage din ședință. 

Domnii consilieri locali Verdeș Vasile și Tepei Petru-Ioan părăsesc ședința.  

Se trece la Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Desești. Conform 

prevederilor Codului administrativ, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, 

din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Domnul 

primar îl propune pe domnul consilier local Pop Gheorghe, din partea Partidului Național Liberal. 

Domnul Bălin Ion întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. Nici un consilier local nu dorește să facă 

alte propuneri pentru funcția de viceprimar. Se ia o pauză pentru întocmirea și tipărirea buletinelor 

de vot. 

După tipărirea buletinelor de vot, doamna secretar general prezintă modalitatea de exercitare 

a votului: fiecare consilier local primește un singur buletin de vot; în dreptul candidatului, la rubrica 

„votul exprimat” se va înscrie cuvântul „da” / „nu”; la exprimarea voturilor nu se iau în calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele 

cuvinte (atât „da”, cât și „nu”). Este declarat ales viceprimar al comunei Desești candidatul care a 

obținut majoritatea absolută, respectiv un număr de 6 voturi pentru. 

În vederea asigurării secretului voturilor, a fost pregătită o cabină de vot și o urnă în care vor 

fi puse buletinele de vot. Doamna secretar general cheamă pe rând fiecare consilier local, în ordine 

alfabetică, și îi dă câte un buletin de vot, solicitând să asigure secretul votului, respectiv în momentul 

în care iese din cabină, buletinul de vot să fie împăturat și să îl introducă în urnă.  

După ce votează toți cei șapte consilieri locali prezenți, doamna secretar general deschide urna 

și arată fiecare vot consilierilor locali, constatând că există un număr de șase buletine de vot pe care 

este scris cuvântul „DA„ la rubrica „Votul exprimat” și un buletin pe care este scris cuvântul „NU”. 

Astfel se constată că domnul Pop Gheorghe este ales în funcția de viceprimar al comunei Desești cu 

unu număr de 6 voturi pentru și un vot împotrivă. 

Nemaifiind alte discuții se declară închise lucrările de ședință. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         SECRETAR GENERAL, 

             Ion BĂLIN                                                                                           Lenuța  BĂLIN 

 

 

 


