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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 26 octombrie 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. 128 din 20 octombrie 2017 şi Convocatorul nr. 6084 din
20 octombrie 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. David Vasile
3. Dobrican Dumitru
4. Gaje Sorin-Cristian
5. Lupan Gheorghe
6. Lupuț Vasile
7. Marian Daniel
8. Pașca Călin-Florin
9. Talpoș Teodor
Lipseasc domnii consilieri Berindan Sebastian-Călin și Bolte MadalinVladut.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 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 27
septembrie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de
voturi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 octombrie
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 10
octombrie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 contului de execuție a bugetului
la data de 30 septembrie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 31
din 29 mai 2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în
comuna Groși, județul Maramureș;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2018;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a
imobilului în suprafață de 6053 mp, identificat prin CF 52907 – Groși,
nr. cadastral 52907, din domeniul public al Județului Maramureș și în
administrarea Consiliului Județean Maramureș, în domeniul public al
comunei Groși și administrarea Consiliului Local al comunei Groși;
6. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară a
unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși;
7. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 contului de execuție a bugetului
la data de 30 septembrie 2017
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna contabil Poran Melinda, 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 Pașca Călin-Florin, 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. 61/2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data
de 30 septembrie 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

Doamna contabil Poran Melinda, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că este corect făcut și bine între
capitole. Constatăm că nu ajung banii de la buget. Eu nu aș fi dat 25% pentru
salariul primarului și al viceprimarului pe fonduri europene, ci aș fi lăsat banii
pentru funcționarii publici, care efectiv lucreaza pentru implementarea proiectului.
Este o chestie electorală și nu este corect.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 62/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 31
din 29 mai 2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în
comuna Groși, județul Maramureș
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 şi avizul favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Marian Daniel, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 63/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 31 din 29
mai 2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în comuna Groși, județul
Maramureș
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2018
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 Gaje Sorin-Cristian, prezintă raportul şi avizul favorabil,
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.

Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 64/2017 privind privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2018
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a
imobilului în suprafață de 6053 mp, identificat prin CF 52907 – Groși,
nr. cadastral 52907, din domeniul public al Județului Maramureș și în
administrarea Consiliului Județean Maramureș, în domeniul public al
comunei Groși și administrarea Consiliului Local al comunei 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 şi avizul favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Marian Daniel, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că se vede lipsa de
profesionalism din Consiliul Județean. Nu ies in teren, fac lucrările din birou. Nu se
poate continua așa. Noi întotdeauna am mers și pe teren. Îmi amintesc de scandalul
avut cu Consiliul Județean în legătură cu Rampa de gunoi. E bine că se face și intră
în proprietatea noastră.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 65 /2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului în
suprafață de 6053 mp, identificat prin CF 52907 – Groși, nr. cadastral 52907, din
domeniul public al Județului Maramureș și în administrarea Consiliului Județean
Maramureș, în domeniul public al comunei Groși și administrarea Consiliului
Local al comunei Groși
6. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară a
unor imobile aparținând 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 Marian Daniel, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.

Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 8 voturi pentru și 1 abținere, devenind
Hotărârea nr. 66/2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor
imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
7. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
adresa Ocolului Silvic Municipal Baia Mare privind inspectia de fond. În data
de 2 și 3 noiembrie vom avea licitația pentru lemnele de la Aramis.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că toată lumea își dorește să se
atragă investiții și ar fi bine să se facă procedura pentru cele 2 ha de teren din
Groși. De asemenea, am fost la Consiliul de administrație al Școlii și ar fi o
problemă cu șoferul de pe microbus. E nevoie de o persoană care să aibă permisul
categoria D pentru a îl putea înlocui pe Mitru Ardusatan cand acesta este in
concediu sau pe foaie de boala. Mai este și nemulțumirea doamnelor de la școală
pentru terenul de sport.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că a făcut sesizare la Garda de
Mediu pentru gunoaiele depozitate ilegal în Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
a convocat persoanele implicate, mâine la sediul Primăriei Groși.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, dorește să mulțumească celor din
mandatul trecut pentru sprijinul acordat în derularea proiectului privind Târgul de
animale.
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că la Hofman curge apa și trebuie
anunțat Vital-ul.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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, 26 octombrie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pașca Călin-Florin

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.

