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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 27 septembrie 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. din septembrie 2017 şi Convocatorul nr. 5489 din 21
septembrie 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. David Vasile
4. Dobrican Dumitru
5. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupuț Vasile
7. Marian Daniel
8. Pașca Călin-Florin
9. Talpoș Teodor
Lipsesc domnii consilieri Lupan Gheorghe si Bolte Madalin Vladut, fiind
plecati din localitate.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnul Sef de Post
Poliția Groși Ungur Ioan.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 10 august 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
august 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 8 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 8
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 22 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 22
septembrie 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.
Domnul primar Florin-Daniel Boltea, solicită completarea ordinii de zi cu
două Proiecte de hotărâre privind:
1. Proiect de hotarare privind publicarea anunțului de intenție cu privire la
atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciara
a suprafeţelor de teren de 2500 mp si 5267 mp cuprinse în domeniul privat al
Comunei Groşi.
Presedintele de sedinta supune la vot completarea ordinii de zi cu cele două
Proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotarare privind publicarea anunțului de intenție cu privire la
atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciara
a suprafeţelor de teren de 2500 mp si 5267 mp cuprinse în domeniul privat al
Comunei Groşi. Domnii consilieri au votat in unanimitate comletarea ordinii de
zi cu aceste Proiecte de hotarare.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi, completat:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
Comunei Groși, serviciu de categoria C2;
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
29/2011, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Groși;
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18
din 27 martie 2014 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în
favoarea numitei PRUNĂ CLAUDIA- CAMELIA, a terenului
concesionat, în suprafață totală de 805 mp, aparținând domeniului
privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă
D+P+E+M, situat în localitatea Groși, nr. 354;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Comunei Groși în Consiliul de administrație a Școlii
Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
(CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”;

7. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară a
unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși;
8. Proiect de hotarare privind publicarea anunțului de intenție cu privire
la atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de carte
funciara a suprafeţelor de teren de 2500 mp si 5267 mp cuprinse în
domeniul privat al Comunei Groşi.
10. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea ordinii de zi, completata. Ordinea de zi, completata a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. 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 şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
s-a apreciat meticulozitatea funcționarilor publici reprezentând cifrele.
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. 51 /2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
Comunei Groși, serviciu de categoria C2
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, mentioneaza ca pana acum a fost
SVSU de categoria 3, anul trecut s-a dat ordinul 96/2016 si am fost încadrați în
categoria C2. Va trebui cu timpul să ne dotăm cu o autospecială.

Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a fost la un curs obligatoriu
de instruire pe situații de urgență și datorită faptului că nu am avut multe situații de
urgență, nu am pus accent pe SVSU. Într-o stare de responsabilitate se caută
vinovați. Trebuie să fie preventiv organizat și dotat cum trebuie SVSU. Am
conștientizat că nu este de glumit.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că apreciază foarte mult
această echipă. Sediul trebuie dotat foarte bine.
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. 52/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Groși,
serviciu de categoria C2
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
29/2011, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul 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 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. 53/2017 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2011,
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Groși
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18
din 27 martie 2014 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în
favoarea numitei PRUNĂ CLAUDIA- CAMELIA, a terenului
concesionat, în suprafață totală de 805 mp, aparținând domeniului
privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă
D+P+E+M, situat în localitatea Groși, nr. 354
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 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. 54/2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 27
martie 2014 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea numitei
PRUNĂ CLAUDIA- CAMELIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de 805
mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu
funcțiunea de casă D+P+E+M, situat în localitatea Groși, nr. 354
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Comunei Groși în Consiliul de administrație a Școlii
Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”
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.
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. 55/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
Comunei Groși în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „GHEORGHE
LUPAN”
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
(CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”
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.
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. 56/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
al comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la
nivelul Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”

7. 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.
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. 57 /2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor
imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
8. Proiect de hotărâre privind publicarea anunțului de intenție cu privire
la atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
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.
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. 58/2017 privind publicarea anunțului de intenție cu privire la
atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de carte
funciara a suprafeţelor de teren de 2500 mp si 5267 mp cuprinse în
domeniul privat al Comunei Groşi
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.
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. 59/2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte
funciara a suprafeţelor de teren de 2500 mp si 5267 mp cuprinse în domeniul
privat al Comunei Groşi
10.Probleme curente – interpelări
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție SC
AGRA MDT SRL privind concesionare teren Satu Nou de Jos, pentru amenajare
parcare autoturisme utilitare.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că nu este de acord.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că nu este teren disponibil.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă sesizări privind câinii
dezlegați ai proprietarilor sau câinii vagabonzi. Incepand de sapatamana viitoare se
va face o acțiune comună cu poliția și medicul veterinar și se vor amenda
persoanele care nu își țin câinii închiși.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, propune să se facă o notă din partea
primăriei și a poliției și să fie trimisă la biserică.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă adresa parohiei Groși în
privința terenului pentru capelă.
Domnul Șef de Post - Poliția Groși Ungur Ioan, spune să se propună un
schimb de teren.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, spune că trebuie să se facă
schimb de teren.
Domnul consilier David Vasile, este de acord cu schimbul de teren.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea inițiativei cu schimbul de teren pentru capelă. Aceasta a fost votată cu
unanimitate voturi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că Șefa poliției Groși, Pop
Mirela, a solicitatea rezolvarea traficului de duminica la Târgul Auto. Am fost ieri
cu doamna Pop la Târg să găsim o soluție. Eu am pus problema amenajării fâșiei de
teren, iar dânșii au spus că sunt de acord să amenajeze suprafața de teren pana la
Olimp, așadar putem scoate la concesiune.
Domnul Șef de Post - Poliția Groși Ungur Ioan, spune că din luna Februarie
până în prezent s-au dat peste 1.000 de amenzi.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că dacă se va da terenul la Târg și
se amenajează parcarea vor fi mai mulți bani la bugetul local.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că dacă se va da din pășuni
este de acord să s efacă ceva, gen ca la Dumbrăvița. Nu ne trebuie numai gunoaie.
Eu nu o să las pescăriile.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, întreabă consilierii dacă sunt de
acord în principiu să amenajeze ei terenul chiar dacă s-ar putea să nu câștige
licitația? Important trebuie vazut dacă apa este ok și nu este contaminată. Noi le
vom trimite un răspuns că în principiu suntem de acord, dar ei trebuie să facă
analizele necesare pentru apă. În viitor s-ar putea face intrările cu barieră.

Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, spune ca să se dea un aviz de
principiu pentru fâșia din față.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că drumul unde locuiește este
dezastru!
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că din păcate nu se poate
face nimic până se va semna contractul de finanțare. De asemenea, se va deplasa în
Satu nou de Jos și Ocoliș pentru a vedea ce s-a montat și ce mai trebuie montat.
Se dorește demararea cât mai repede a proiectului de iluminat.
Totodată la Satu Nou de Jos au fost multe discuții legat de str. Cireșilor. S-a
făcut un sondaj de opinie. La început au fost de acord 75% pentru sensul unic.
Drumul este public. Vom lăsa așa și va lua poliția o hotărâre în acest sens.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, preşedintele de şedinţă, întreabă cum
se merge la piscină? La Georgiana, stâlpul este în curte.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că stâlpul de electrica nu
poate fi luat ca și reper. Atâta vreme cât alții nu au asfalt și își rup mașinile, nu sunt
de acord cu lărgirea străzii. S-a indus că Primăria împreună cu Poliția doresc răul
cetățenilor. Vom lărgi drumul după ce sunt asfaltate toate străzile din comună.
De asemenea, am avut o discuție cu Poliția privind faptul că nu am pus
pentru limitarea dezvoltării comunei, ci pentru cei care sunt duși de la GPS pe alte
rute.
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, 27 septembrie 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.

