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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 20 aprilie 2017, la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului local al comunei Groşi, judeţul Maramureş
Şedinţa extraordinara a Consiliului local, a fost convocată de Primarul
comunei Groşi, prin Convocatorul nr. 1979 din 18 aprilie 2017, care a fost afişat la
sediul Primăriei comunei Groşi, iar invitaţia la şedinţă a fost înmânată cu cel puţin 3
zile înainte de data ţinerii şedinţei, fiecărui consilier local.
La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna Mihuţ
Alina-Carmen, secretarul comunei Groşi, s-a constatat participarea următorilor
consilieri locali:
1. Ardusătan Gavril
2. Berindan Sebastian-Călin
3. Bolte Madalin-Vladut
4. David Vasile
5. Dobrican Dumitru
6. Gaje Sorin-Cristian
7. Lupan Gheorghe
8. Marian Daniel
9. Pașca Călin-Florin
Lipsește domnul consilier Lupuț Vasile și domnul consilier Talpoș Teodor.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, domnii Cardoș și Apan – SC Drusal SA, domnul Rohian
Anton, din Grosi.
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, declară deschise
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Groşi.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei parcele de teren
în suprafață de 18.048 mp, proprietate privată a comunei, situată în
localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificate prin CF nr. 53236
– Groși, nr. cad 53236 către operatorul unic S.C. DRUSAL S.A. în scopul
realizării unei „Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor
menajere în vederea selectării și eliminării lor”
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea ordinii de zi. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei parcele de
teren în suprafață de 18.048 mp, proprietate privată a comunei,
situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificate prin
CF nr. 53236 – Groși, nr. cad 53236 către operatorul unic S.C.
DRUSAL S.A. în scopul realizării unei „Platforme pentru depozitarea
temporară a deșeurilor menajere în vederea selectării și eliminării
lor”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive a proiectului de hotărâre.
Doamna secretar Mihuț Alina-Carmen, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul şi avizul favorabil al
Comisiei pentru activități economico-financiare, la proiectul de hotărâre iniţiat de
domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că prețul de concesiune, de
120.000 lei nu a fost gândit pentru a încărca pe SC DRUSAL SA, ci pentru a știi și
celelalte localități de intenția noastră.
Domnul Apan, spune că, costurile oricum vor crește. S-ar putea ca ei să
spună că nu sunt de acord cei de la ADI Deșeuri și să taie din ele. Când vom avea
proiectul de execuție vom merge la Consiliul Județean și ADI Deșeuri.
Domnul Rohian Anton spune că este o decizie care vine în întâmpinarea
Consiliului Județean și vom încerca să sprijinim administrația publică locală pentru
proiectele pe care le aveți în derulare, dacă sunt foarte bine documentate. Trebuie să
existe proiecte care să aibă la bază documente foarte bine documentate.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că l-a invitat pe domnul
președinte al Consiliului Județean pentru a ne spune intenția Consiliului Județean în
sprijinirea acestora.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că pe 9 Ha, SC DRUSAL SA
plătea 96.000 lei + închirierea tractorului + salubrizarea gratuită, iar d-voastră ați
venit cu 120.000 lei + închirierea tractorului + salubrizarea gratuită. Nu ar fi bine să
dăm o hotărâre care să nu poată fi susținută de către SC DRUSAL SA!
Domnul Cardoș, spune că sunt doua variante: sa facem noi serviciul de
salubritate gratuit fără a stabili că noi plătim taxa de mediu, sau o altă variantă ar fi
să plătim mai mult și să subvenționați serviciul de salubrizare.
Se poate întâmpla ca la ADI să nu fie de acord cu costurile, și atunci ce
clauze de reziliere se vor stabili? În caz că CMID Sarbi se termină mai repede va
trebui încetat contractul. Noi avem un plan de viitor pentru terenul respectiv, si
anume depozitarea deșeurilor din construcții.
Domnul Apan, spune că au rămas surprinși că redevența este mai mare dar
că aveți și dvs. dreptate in ceea ce priveste disconfortul creat pentru locuitorii
comunei.
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, supune la vot aprobarea
proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul de hotărâre iniţiat de

domnul primar a fost votat cu 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva și 2 voturi abțineri,
astfel ca nu este indeplinit cvorumul prevazut de Legea 215/2001, pentru aprobarea
Proiectului de Hotarare.
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, constatând că nu
sunt probleme de dezbătut, declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului local
al comunei Groşi.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 20 aprilie 2017, la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al
comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marian Daniel

SECRETAR
Mihuţ Alina-Carmen

Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Groşi, astăzi, data de _______________ cu un număr de _____ voturi
pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri.

