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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 29 Mai 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. 75 din 23 mai 2017 şi Convocatorul nr. 3197 din 23 mai
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. Lupan Gheorghe
8. Lupuț Vasile
9. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Marian Daniel.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnul Miclăuș,
domnul Bretan – Satu Nou de Jos.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 aprilie 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 26
aprilie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, solicită consilierilor să facă
propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, propune ca domnul consilier
David Vasile să fie președinte de ședință.

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Berindan Sebastian-Călin, domnul consilier David Vasile fiind ales
președinte de ședință 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 valorii de investiție pentru
proiectul „Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna
Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la
FNGCIMM SA IFN în valoare de 460.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei
pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a IX –
a, în localitatea Groși;
4. Proiect de hotărâre privind reglementarea și sistematizarea rutieră în
comuna Groși, județul Maramureș;
5. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unui
imobil aparținând domeniului public al comunei Groși, din imobil cu
destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație;
6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 10.500 mp, proprietate privată a
comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 118406 – Baia Mare, nr. top 2780/8/2/1/1/6 și nr.
top 2765/5/8 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în
Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE SERVICII”;
7. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară a
unor imobile aparținând domeniului public al comunei Groși;
8. Proiect de hotărâre privind distribuirea către populație a unităților de
compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Maramureș;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru
serviciul de transport public local de călători de pe raza Comunei Groși
și traseul Groși – Baia Mare, începând cu data de 1 iunie 2017;
10. 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 valorii de investiție pentru
proiectul „Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna
Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la
FNGCIMM SA IFN în valoare de 460.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului
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 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. 28/2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul
„Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul
Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în
valoare de 460.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului
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 şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că având în vedere că avem o
rectificare foarte bună și s-au ținut cei de la Consiliul Județean de cuvânt, au fost
discuții foarte multe în ședința de la Consiliul Județean întrucât am fost favorizați.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că și noi i-am favorizat pe ei.
Nu trebuie să fie plată fără răsplată.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, dorește să felicite pentru proiect și
susținerea festivalului ”Danțul la Șură” și ar dori să fie prezenți toți consilierii.
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. 29/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei
pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ”
– ediția a IX – a, în localitatea Groși
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 Lupan Gheorghe, spune că „Danțul la Șură” este la a IX-a
ediție și că își aduce aminte de primele ediții. Este bine că se face și că probabil
după modernizarea căminului se vor face activitățile aici. Este foarte bine sa se
justifice ce s-au facut cu banii. Este o chestie foarte bună și susțin acest proiect. De
asemenea, subliniez faptul că domnul Gabriel Zetea se ține de cuvânt.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că domnul Lupan Gheorghe a
fost alături în primele ediții ale festivalului și dorește să îi mulțumească, dar ramân
la ideea și imi doresc să se realizeze acea șură care să rămână specific pentru acest
eveniment.
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. 30 /2017 privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei pentru
organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a IX – a, în localitatea
Groși
4. Proiect de hotărâre 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.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,

propune completarea anexei:
- Staționare interzisă DC 48;
- Polițist culcat: str. Cireșilor – 2 bucăți;
- Indicator drum secundar spre stația de apă (restricție acces);
- Acces interzis cu excepția proprietarilor;
- Indicatoare Camping interzis.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că multă lume va fi
nemulțumită pentru că nu există șanțuri carosabile și se va face sens unic.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că nu se poate face drum cu două
sensuri pe un drum de 3 metri.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că acolo este problemă și cu
vizibilitatea.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că strada Narciselor ar trebui
scoasă din sens unic.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, dorește să facă o propunere, să se
meargă numai pe strada Cireșilor o perioadă, și dacă întradevăr vor fi situații
neplăcute, apoi să fie mutat la capăt de stradă.
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 votat cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2
abțineri, devenind Hotărârea nr. 31/2017 privind reglementarea și sistematizarea
rutieră în comuna Groși, județul Maramureș
5. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unui
imobil aparținând domeniului public al comunei Groși, din imobil cu
destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că, cunoaște foarte bine situația.
Cu mulți ani în urmă am renovat căminul cultural de la Ocoliș cu bani din bugetul
local, apoi s-a amenajat grădinița de la Ocoliș, dar din păcate nu mai sunt copii la
grădiniță. E foarte bine să se facă această preluare și schimbare a destinației, altfel
vin bani și se pot rezolva problemele și aceste construcții făcute cu mulți ani în
urmă.
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. 32/2017 privind privind propunerea schimbării destinației unui
imobil aparținând domeniului public al comunei Groși, din imobil cu destinația de
unitate de învățământ în imobil cu altă destinație
6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 10.500 mp, proprietate privată a
comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 118406 – Baia Mare, nr. top 2780/8/2/1/1/6 și nr.
top 2765/5/8 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în
Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE SERVICII”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că, cu foarte mulți ani în urmă sa făcut un plan de detaliu, pe acea zonă cu aprobarea consiliului local, a fost
concesionat terenul pentru activitate fgoarte bună, a se face mai multe construcții
dar din cauza crizei economice nu s-a mai făcut nimic și ne-am judecat. Terenul
este acum liber de sarcini și este un lucru bun pentru că vor exista mai multe oferte,
se aduc bani la bugetul local și se pot creea locuri de muncă. Terenul capătă
valoare dacă se pune ceva pe el.
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. 33/2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele
de teren în suprafață de 10.500 mp, proprietate privată a comunei, situată în
localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificat prin CF nr. 118406 – Baia
Mare, nr. top 2780/8/2/1/1/6 și nr. top 2765/5/8 în scopul realizării unei investiții
care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE SERVICII”
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.

Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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. 34/2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor
imobile aparținând domeniului public al comunei Groși
8. Proiect de hotărâre privind distribuirea către populație a unităților de
compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Maramureș
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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. 35/2017 privind distribuirea către populație a unităților de
compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Maramureș
9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru
serviciul de transport public local de călători de pe raza Comunei Groși
și traseul Groși – Baia Mare, începând cu data de 1 iunie 2017
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși,
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.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că au existat mai multe discuții
la ADI ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE întrucât numai Baia Sprie au
fost pe plus, asta ar însemna ca toate UAT să pună bani pentru transport. Nici un
primar nu a vrut să pună bani de la bugetul local, astfel că toate comunele au făcut
o mărire a biletelor.
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 votat cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă, devenind
Hotărârea nr. 36 /2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul
de transport public local de călători de pe raza Comunei Groși și traseul Groși –
Baia Mare, începând cu data de 1 iunie 2017
10. Probleme curente – interpelări
Domnul Miclăuș, spune că partea de la fostul CAP este cuprinsă ca și zonă
industrială. Spre drum doresc sa fac un hotel mai mare, cu sală de evenimente ca și
cel de la Romanița sau chiar mai mare. Destinația terenului vreau să aibă servicii
de agrement.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, întreabă dacă la construcția pe care
dorește să o realizeze, va avea și ceva rustic?
Domnul Miclăuș, spune că nu, la asta totul va fi ultra modern.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că trebuie văzut PUZ-ul. Noi
suntem de acord și ne place ideea dar trebuie văzut.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot pentru
avizul de principiu, acesta fiind votat în unanimitate voturi.
Domnul Bretan, spune în legătură cu sensul unic de pe strada Cireșilor, că
acesta este foarte bine venit. Trebuie făcut sensul unic pentru că acolo sunt foarte
multe accidente.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că fiecare a pus gardul în drum.
Domnul Bretan, spune că, gardurile nu au fost făcute acum. Dacă se făceau
șanțuri era altceva. Noi, veneticii am adus mai mulți bani la bugetul local decât
localnicii.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși, spune
că trebuie să se ia o hotărâre în legătură cu stema, avem mai multe modele pentru
stema comunei. O să le trimit pe e-mail la fiecare și cu povestea aferentă lor. De
asemenea, am început o consultare cu mediul arhitecțiilor din Baia Mare, în
vederea demersului de vizualizare a zonelor, din punctul de vedere arhitectural, în
continuarea zonei Huciul Bisericii pana jos la vale, zonă cu șură, teatru, muzeu,
parcare și altele, ca un muzeu viu. Si pentru asta voi prezenta tema de proiectare să
vedem daca am putea organiza un concurs pentru proiecte, pentru aproximativ 10
ha.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că, capela nu trebuie făcută
foarte mare. Trebuie să fie și spațiu de parcare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că, referitor la camerele de
supraveghere la intrare în Ocoliș și la intersecția deasupra căminului, în Satu Nou
de Jos ne-am gândit să fie la intrare pe teren de sport, la Dorina, în centru lângă
Mugurel, la Peco și către Groși. În Groși să fie la intersecție lângă stație autobus, la
ieșire către Chechiș, încă una la domnul Lupan Gheorghe si la ieșire către Satu Nou
de Jos sau către Ocoliș.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție a
domnului Huzach Gheorghe, administrator al societății George și Ștefan, pentru
concesionare teren 2ha la intrarea în localitate Groși pentru construirea unei săli de
evenimente moderne, baza sportivă, piscină, cât și amenajarea unei zone verzi
valoarea investiției fiind de aproximativ 2 mil euro. Aceasta va creea pentru
început aproximativ 35 locuri de muncă, cu prioritate locuitorilor comunei Groși.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că există teren dezmembrat, este
loc pentru toată lumea și se pot începe demersurile pentru concesiune. Eu zic că
investiția este bună.
Domnul consilier David Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot
solicitarea, aceasta fiind votată cu 9 voturi pentru și 1 abținere.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, dorește să mulțumească pentru buna
intenție de extindere apă. Avem o problemă cu conducta de gaz. Ar fi bine să se
facă o extindere pentru conducta de gaz pe domeniul public.
Domnul consilier Berindan Sebastian Călin, spune că nu este de acord cu
așa ceva.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că noi am prevăzut banii pentru
apă, nu în totalitate, dar să vedem cum ne încadrăm cu banii, să facem un studiu.
La proiectul pentru apă, proiectarea este gratis, fiind în zonă metropolitană.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că domnul consilier Talpoș
Teodor a ridicat problema pentru Târgul Auto, parcarea în spate. Terenul acela
fiind sub linii de înaltă tensiune,fiind dezmembrat terenul și dat fiind că nu se poate
construii nimic, haideți pe acel 25 ari să dăm terenul pentru concesiune parcare
Târgul Auto. Să nu mai stea mașinile pe drumul județean.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, a sugerat ca acel târg să se organizeze
sâmbăta. Majoritatea oamenilor merg la târg pentru second, nu pentru mașini. Din
punctul meu de vedere trebuie să vedem cum vom dezvolta zona în ansamblu și pe
termen mediu și lung.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că au fost domnii de la ASSOC
la primărie și au predat clădirea pentru Denta Groși. Dat fiind faptul că nu au avut
activitate au închis. Au depus în ultima perioadă mai multe proiecte pe partea de
asistență socială și au venit cu o propunere. Poate știți că ASSOC, cu SES-urile de
la Satu Nou de Jos, este în proces cu firma constructoare SC LAURUC. Au venit
cu propunerea de a cumpăra noi construcțiile. Rugămintea mea ar fi să ne gândim
și la această variantă, deoarece cred că ar fi benefică pentru noi.
Doamnul consilier Ardusătan Gavril – viceprimarul comunei Groși, întrabă
dacă pășunea împădurită de la Satu Nou de Jos se va pune sau nu în amenajamentul
silvic?

Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că a făcut plângere la Garda
Forestieră și au fost deja două comisii. Avem 2 propuneri:
1. Se pot face marcaje, amenajamente, exploatate de ei și le aduc acasă la
poartă;
2. Pe bază de tabel și fiecare să se ducă să le ridice.
De asemenea, a fost la pădurea de la Ocoliș unde sunt probleme. Suprafața
care aparține Ocolișului, vândută celor de la Hofer. Se exploatează mai mult decât
a fost vândut.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că dacă am concesiona acest
teren pentru investiție ar fi păcat să fie pus în amenajament.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că mai grav este faptul că s-a
băgat Hofer cu buldozerul. Si sunt clădiri ridicate pe terenul nostru.
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, 29 mai 2017 la sediul Primăriei
comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Groşi,
judeţul Maramureş.
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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.

