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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 20 iunie 2017, la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al comunei Groşi, judeţul Maramureş
Şedinţa ordinară a Consiliului local, a fost convocată de Primarul comunei
Groşi, prin Dispoziţia nr. 79 din 15 iunie 2017 şi Convocatorul nr. 3605 din 15
iunie 2017, care a fost afişat la sediul Primăriei comunei Groşi, iar invitaţia la
şedinţă a fost înmânată cu cel puţin 5 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. Lupuț Vasile
8. Marian Daniel
9. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Lupan Gheorghe.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnul Pricop
Dumitru – Satu Nou de Jos.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 mai 2017, care a
fost pus la dispoziţia consilierilor locali, pentru a fi studiat înainte de şedinţă.
Doamna secretar supune la vot aprobarea procesului-verbal din data de 29
mai 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, declară deschise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Groşi.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru
organizarea evenimentului „SĂ FII ROMÂN” la Mănăstirea Habra din
localitatea Groși;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din inventarul
domeniului public al comunei Groși;
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ocoliș, comuna Groși, județul Maramureș” prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Sub-măsura 7.6 –
Investiții sociale cu protejarea patrimoniului cultural;
4. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier David Vasile, 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 aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru
organizarea evenimentului „SĂ FII ROMÂN” la Mănăstirea Habra din
localitatea Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul de hotărâre
iniţiat de domnul primar a fost aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 37/2017 privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru
organizarea evenimentului „SĂ FII ROMÂN” la Mănăstirea Habra din localitatea
Groși
2. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din inventarul
domeniului public al comunei Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihuț Alina-Carmen, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.

Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul de hotărâre
iniţiat de domnul primar a fost aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 38/2017 privind modificarea unei poziții din inventarul domeniului
public al comunei Groși
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ocoliș, comuna Groși, județul
Maramureș” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Sub-măsura 7.6 – Investiții sociale cu protejarea patrimoniului cultural
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul de hotărâre
iniţiat de domnul primar a fost aprobat cu unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 39/2017 privind implementarea proiectului „ Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ocoliș, comuna Groși, județul Maramureș” prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Sub-măsura 7.6 – Investiții sociale cu
protejarea patrimoniului cultural
4. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
scrisoarea de intenție de la SC WRD WOOD MASTER SRL privind arendarea a
20 ari teren pentru înființarea unei hale de producție mobilă. De asemenea, prezinta
scrisoarea de intenție de la SC VAN WU TRANS SRL-D, privind concesionare
teren 4.000 – 5.000 mp.
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că este o ofertă bună.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
trebuie identificate terenurile și începută procedura.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că sunt cetățeni din Ocoliș
care au sesizat în legătură cu un plop care este peste sârmele de curent electric.
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că plopul este uscat și este mare.

Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
a aluat legătura cu SC Electrica SRL.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că în legătură cu sensul unic de
pe strada Cireșilor – nu este o soluție care să favorizeze cetățenii. Ar fi bine să se
pună doi polițiști culcați.
Domnul Pricop Dumitru, spune că are teren în zona Câmpul Fărcășoaiei,
iar cei care construiesc acolo au nevoie de drum de trecere, deoarece intră peste
terenul său. Jumătate drumul este peste terenul meu. Vă rog să veniți să vedeți ce
este de făcut. Plătesc impozitul pe tot anul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, solicită prezența consilierilor din Satu
Nou de Jos atunci când se va face comisia. Spune că a fost ieri în Satu Nou de Jos
și a găsit tot felul de probleme mai vechi care sunt greu de rezolvat. Am întăbulat
drumurile din Satu Nou de Jos și nu mai pot vinde ce nu am.
În legătură cu URBIS va fi o problemă mare. Din păcate pentru terenul din
Satu Nou de Jos nu s-a prezentat nimeni la licitatie.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că este o problemă pentru că s-a
luat o porțiune de teren pentru dispensar.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a luat pentru parcare.
De asemenea, Denta Groși a plecat de la noi. S-a făcut și proces verbal de
predare-primire. Ce facem cu el, mai departe? Ne-am gândit că ar fi un loc bun
pentru a ne muta când încep lucrările la cămin. Ne-au lăsat și spațiul publicitar.
Referitor la ASSOC există și niște probleme juridice.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, întreabă ce vor să facă ei
acolo?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că ar fi o oportunitate să luam
noi clădirea. Este bine să luați în calcul și asta.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că o să cădeți în plasa lor. Eu
le-am mai spus și acum trei ani această problemă. Au atras fonduri, s-a schimbat
regula în timpul jocului. Ei doresc să i-a banii și să se mute în altă parte.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că există varianta ca executorul
să scoată clădirea la vânzare.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că nu s-a respectat contractul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, propune să fie o dată convocați în
ședință cei de la ASSOC pentru a vă convinge.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune ca să nu ne trageți în plasă.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, dorește să mulțumească consilierilor
care au fost prezenți la ședințele din Ocoliș și Groși. și că urmează să meargă și în
Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Talpoș Teodor, întreabă dacă se dă parcarea la Târg?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că nu este împotrivă, dar
trebuie să ne gândim pe termen mediu și lung. Trebuie văzut cum putem dezvolta
zona.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, constatând că nu
mai sunt probleme de dezbătut, declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului local
al Comunei Groşi.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 20 iunie 2017 la sediul Primăriei
comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Groşi,
judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
David Vasile

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.

