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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 31 Ianuarie 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. 32 din 26 ianuarie 2017 şi Convocatorul nr. 332 din 26
ianuarie 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. Bolte Madalin-Vladut
3. David Vasile
4. Dobrican Dumitru
5. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Marian Daniel
9. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Berindan Sebastian-Călin.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda-Ramona, doamna
inspector Feher Anicuța-Marioara, domnul Ungur Ioan - Șef de post Groși,
doamna Olimpia Zahan si Arpi – ASSOC Baia Mare, domnul PAGANINI,
doamna Marian Andreea, domnul Bila Ioan – Groși, domnul Florian Cornel –
Groși.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare din data de 13
decembrie 2016, 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 13
decembrie 2016. 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 anterioare extraordinare din data de 20

decembrie 2016, 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 20
decembrie 2016. 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 anterioare deîndată din data de 27
decembrie 2016, 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
decembrie 2016. 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 anterioare extraordinare din data de 9
ianuarie 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 9
ianuarie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Lupuț 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 contului de execuție a bugetului la
data de 31 decembrie 2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru secțiunea de
dezvoltare a bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 58 din 29 noiembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2017;
4. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului
Urbanistic General (P.U.G.), al comunei Groși, având în vedere modificările
care au intervenit în tendințele de dezvoltare a comunei Groși și ale limitelor
administrative;
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor în comuna Groși pentru anul 2017;
6. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Lupuț 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 contului de execuție a bugetului
la data de 31 decembrie 2016
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, contul de execuție se face
trimestrial, așa spune legea, unde pe final ne spune și excedentul bugetar. Se fac
plățile conform legislației în vigoare. Subscriu și susțin acest Proiect de hotărâre
pentru că este foarte bine întocmit și realist.
Doamna contabil Poran Melinda, spune că la sfârșitul dosarului există
contul de execuție cu viza de trezorerie.
Domnul consilier Lupuț 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. 2/2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data
de 31 decembrie 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial pentru secțiunea
de dezvoltare a 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 Lupan Gheorghe, spune că noi avem experiența de
finanțare a fondurilor europene și nu e chiar foarte simplu. Noi am trecut prin trei
proiecte. În 2014 am aprobat Strategia de dezvoltare a comunei pentru anii 20142020. Am depus cererea de finanțare în sesiunea Noiembrie-Decembrie 2015.
Acum trebuie să mergem mai departe. Neșansa noastră este că sediul primăriei este
corp comun cu Căminul Cultural. Inițial a fost facut proiectul pe toată clădirea,
trebuia să faci un totunitar. Toate cheltuielei care apar in acest proiect de hotărâre
sunt foarte corecte și bine documentate.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că avand în vedere că a fost
un excedent bugetar mare este foarte bine că avem de unde lua banii și nu trebuie
să ne împrumutăm.
Doamna contabil Poran Melinda, spune că valoarea eligibilă este de
aproximativ 1.109.000 și noi trebuie să suportăm partea neeligibilă.
Domnul consilier Lupuț 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. 3/2017 privind aprobarea bugetului inițial pentru secțiunea de
dezvoltare a bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 58 din 29 noiembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru 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.
Nu există discuții.
Domnul consilier Lupuț 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. 4/2017 privind abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 58 din 29 noiembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2017
4. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a
Planului Urbanistic General (P.U.G.), al comunei Groși, având în vedere
modificările care au intervenit în tendințele de dezvoltare a comunei
Groși și ale limitelor administrative
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna inspector Feher Anicuța, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că până va fi actualizat PUG-ul
se lucrează pe PUG-ul actual. Trebuie să apară și numele străzilor pe PUG în urma
aprobării Nomenclatorului stradal. Va fi foarte greu de găsit un arhitect foarte bun
și va dura foarte mult. Trebuie să o facem pentru că este foarte important.
Domnul consilier Lupuț 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, motivarea
voturilor fiind anexata procesului verbal al sedintei, devenind Hotărârea nr.
5/2017 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General
(P.U.G.), al comunei Groși, având în vedere modificările care au intervenit în
tendințele de dezvoltare a comunei Groși și ale limitelor administrative

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire
a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2017
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 Lupuț 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. 6/2017 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor în comuna Groși pentru anul 2017
6. Probleme curente – interpelări
Domnul
anul 2016.
Domnul
anul 2016.
Domnul
pe anul 2016.
Domnul
anul 2016.
Domnul
2016.

consilier Ardusatan Gavril, prezintă raportul de activitate pe
consilier Gaje Sorin-Cristian, prezintă raportul de activitate pe
consilier Bolte Madalin-Vladut, prezintă raportul de activitate
consilier Lupan Gheorghe, prezintă raportul de activitate pe
consilier Luput Vasile, prezintă raportul de activitate pe anul

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, solicită consilierilor care nu au
prezentat rapoartele de activitate pe anul 2016 conform legii, să le prezinte la
următoarea ședință a consiliului local, în caz contrar consilierii care nu îşi vor
prezenta rapoartele de activitate pe anul trecut vor fi sancţionaţi conform legii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că la inițiativa Școlii împreună
cu Primăria s-a făcut un recensământ al copiilor, iar doamna director va prezenta
situația în urma acestui recensământ.
Doamna director Bunu Liliana, spune că înafară de problemele financiare,
apar și alte probleme – scăderea numărului de copii spre școala noastra. La Ocoliș,
în Septembrie a trebuit să închidem grădinița de acolo. Ca să nu se ajungă si la
celelealte sate am încercat să aflăm care sunt motivele care fac ca părinții să-și
ducă copii la oraș. Răspunsul pentru marea majoritate care a răspuns la chestionar a
fost serviciul părinților și programul prelungit al grădinițelor. Informațiile legate de
școală au fost pozitive, însă în proporție de 40% din cei chestionați nu aveau nici o
informație despre școală. Foarte multă lume spune că nu există o comunicare și

astfel, ar trebui să ne gândim împreună la un mijloc de comunicare mai eficient.
Dacă considerați că este prioritar să avem o școală în comună, vă rog să ne
sprijiniți. Venim în față cu două propuneri și anume: înființarea unei grădinițe cu
program prelungit. Eu am propus să se realizeze grădinița la Satu Nou de Jos. La
cea de-a doua propunere am dori un sprijin financiar din partea Consiliului Local
pentru realizarea programului „Școală după Școală” pentru învățământul primar.
Domnul șef de post Ungur Ionuț, în calitate de reprezentant al părinților,
spune că se poate spune că este problema banilor, dar nu consideră că ar fi o
investiție mare, având în vedere că spațiul există, grupurile sanitare există, iar masa
o plătesc părinții.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în discuțiile avute în
Consiliul de administrație am identificat aceste probleme. Este o problemă reală la
care trebuie să acordăm o atenție marita și să vedem ce putem face, mai ales că are
loc o creștere a populației din Groși, în detrimentul scăderii copiilor. Sunt grădinițe
private la iesirea din Groși către Baia Mare și cred că dacă părinții ar vedea condiții
bune, personalul educațional adecvat în comună nu i-ar mai duce în altă parte.
Lansez aceasta inițiativă de găsire a soluțiilor necesare.
De asemenea, avem 2 reprezentanți de la ASSOC Baia Mare, întrucât
primăria a solicitat situația S.E.S - urilor la care suntem în parteneriat. Noi doream
răspuns la situația construcției precum și situația economică. În răspunsul primit
ne-ați prezentat cateva aspecte, unele probleme, nu toate.
Doamna Olimpia Zahan – ASSOC, spune că au fost 3 proiecte POSDRU –
10 SES-uri, dintre care 1 la Groși – Stomatologie și 9 la Satu Nou de Jos. La
începutul anului 2015, prin hotărâre a Consiliului local s-a pus la dispoziție terenul
pentru înființarea Centrului de logistică. SES-urile sunt organizate ca și SRL.
Lucrările de construcție nu au fost finalizate în totalitate, deoarece au existat unele
demersuri care au întarziat. Toate aceste situații au dus la o situație neplăcută
întrucât suntem într-o situație litigioasă cu constructorul.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă dacă nu este finalizata
recepția la construcție? Sunteți în proces cu constructorul?
Domnul Arpi, răspunde că există 2 recepții pentru ARCS și ARHIVĂ.
Recepțiile nu sunt finale, nu a fost trecută încă suma finală. Recepțiile sunt
considerate nule dar încă nu sunt nule. De aceea ne aflăm într-o situație mai
delicată.
Doamna inspector Feher Anicuța, spune că am fost anunțați că lucrările sunt
finalizate. V-ați constituit o comisie de recepție, ați avut un referat al proiectantului
pentru întreaga cladire. Întreaga clădire ne-a fost prezentată ca și finalizată, ca și
finisată și s-a făcut recepția cu autorizația emisă. Nu se putea face recepție pe
fiecare SES in parte, pentru că există o singură autorizațite de construire pentru
toate SES-urile.
Domnul Arpi, spune că, avocatul spune că procesul verbal de recepție nu
este legal. Suma finală nu este corectă. Noi dacă nu cheltuiam banii din bugetul
proiectului trebuia să dăm banii înapoi, iar dacă nu autorizam Structura de
Economie Sociala, pierdeam finanțarea. Eu sper că în curând, inclusiv
constructorul va cădea la o sumă. Structura de lemn a clădirii nu este ignifugată, și
nu putem obține avizul ISU.

Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a dorit o mai bună
colaborare, ca aceste activități să fie promovate. Este foarte important să
colaborăm. De asemenea, la ora actuală există angajați?
Doamna Olimpia Zahan – ASSOC, spune că sunt 41 de locuri de muncă
create, dar în decembrie unele contracte au fost incetate pentru că nu aveau
activitatea la centrul de logistică, dar locurile de muncă există. Ar fi păcat să nu fie
angajate persoane din comunitate. Având în vedere că suntem în situația în care
suntem nu putem să promovăm SES-urile, avand în vedere că nu aveam
autorizațiile necesare. Încercăm ca peste o lună să ne reîntâlnim cu dvs. pentru a vă
comunica situația și să reușim să găsim soluțiile adecvate
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în luna decembrie domnul
Giovani a depus o cerere pentru iluminatul public.
Domnul Giovani, spune că a cumpărat o parcelă de teren pentru a realiza o
investiție în Groși. Avem teren concesionat în Baia Sprie dar nu putem accesa
fonduri europene. Am înteles că există un proiect de asfaltare și pietruire a
drumurilor spre Chechiș. O rețea monofazică nu ajută pe nimeni.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, întreabă
care este costul acestei extinderi? La cât este evaluat?
Domnul Paganini, răspunde că 14.000 euro pentru rețea trifazică. Ar dori să
rezolva problema respectivă pentru toată zona.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că domnul Paganini tot vine
pe la Primărie si ar dori să i se dea un răspuns
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
trebuie văzut banii pe care îi avem în buget, după care se va da un răspuns.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că a înțeles că Groși-ul se
mărește. Cei care cumpără teren pentru construire de locuințe au și obligații, nu
numai drepturi.
Doamna inspector Feher Anicuța, spune că anul trecut au fost eliberate 120
de Autorizații de construire și 220 de C.U. Străzile din comună se clasifică in străzi
principale cu 2 sensuri și străzi secundare cu un singur sens de mers. Pentru străzile
principale legea prevede 7 m pentru a se putea circula. Am încercat să negociem cu
oamenii să își mute garduriile dar nu doresc.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, întreabă de când se declanșează
drumul spre Ocoliș?
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
nu este încă un răspuns.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că dorește să felicite activitatea
cu Fii satului și cu coșercile.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că nu este un termen pentru
începerea lucrărilor la drum. Am făcut un plan pentru activități cu tinerii, atât
sportive cât și culturale.
De asemenea, prezinta adresa Secției de poliție Groși, cu privire la camerele
de supraveghere video în locurile publice.
Rezolvarea traficului în Satul Nou de Jos pe strada Școlii.
Solicitarea doamnei Filipan Loredana din Satu Nou de Jos, cu privire la
problemele cu câinii; cât și situația în urma sondajului realizat în comună.

Domnul polițist Ungur Ionuț, spune că având în vedere că a participat la
acest sondaj, există o problemă mare cu câinii vagabonzi.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că hidranții nu funcționează. De
asemenea, întrebă care este situația cu concesionările?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a discutat problema
concesiunilor. Avem o adresă de la SC FERMEX SRL în vederea concesionării
terenului pentru extindere Targ auto.
Domnul polițist Ungur Ionuț, spune că în parteneriat cu Biserica ortodoxă
Groși s-ar putea face un parc.
Domnul Bila Ioan, spune că vrea să știe câtă pășune a avut satul Groși
înainte de colectivizare și după revoluție. S-a pierdut suvenția 2 eșaloane. Nu s-a
dat o dare de seamă în ceea ce privește suvenția
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că o să se facă o ședință în luna
martie cu cetățenii, la care va fi invitat și președintele asociației.
Domnul Bila Ioan, spune că, în legătură cu iluminatul public, becurile se
pun pe domeniul public și nu pe cel privat.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că dacă s-a ridicat acestă
problemă, roagă să se și spună unde anume?
Domnul Bila Ioan, spune că este trecut terenul intravilan. Cum s-a putut face
terenul? La Valea Dorii se lasă terenul în jos.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că iluminatul public creează
probleme întrucât sunt becurile vechi noi încercăm să facem un proiect pentru
iluminatul public. Am primit solicitări să lăsăm iluminatul public toată noaptea.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune despre actualizarea masei
impozabile. Vom stabili o comisie care va merge pe teren.
Domnul consilier Lupuț 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, 31 ianuarie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lupuț 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.

