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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 10 august 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. 104 din 04 august 2017 şi Convocatorul nr. 4596 din 04
august 2017 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. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Marian Daniel
9. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipseste domnul consilier Dobrican Dumitru, acesta fiind plecat din localitate.
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 19 iulie 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 19
iulie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, 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 rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru
proiectul „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, comuna
Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la
FNGCIMM SA IFN
în valoare de 1.800.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului;

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante
de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Groși;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 2639 mp în
loc de 3200 mp în CF 53366 Groși conform planului de amplasament și
delimitare;
5. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, 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 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 Lupan Gheorghe, spune că doamna contabil Poran
Melinda a prezentat foarte bine în ședința pe comisii proiectul de hotarare și este
foarte bine că se continuă proiectele pe fonduri europene. Ne axăm pe chestii
importante. Rectificarea este foarte bine venită și de actualitate. Banii europeni sunt
siguri, să sperăm că și fondurile PNDL se vor concretiza.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
rectificarea prezentă se concretizează mai mult pe partea de dezvoltare.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, 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. 45/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru
proiectul „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, comuna
Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la
FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.800.000 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 Bolte Madalin Vladut, 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. 46/2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul
„Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, comuna Groși, județul
Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în
valoare de 1.800.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea
proiectului
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante
de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 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 Bolte Madalin Vladut, 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. 47/2017 privind transformarea unei funcții publice vacante de
execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groși
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 2639 mp în
loc de 3200 mp în CF 53366 Groși conform planului de amplasament și
delimitare
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 Sebastisan-Calin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, 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. 48/2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 2639 mp în loc de
3200 mp în CF 53366 Groși conform planului de amplasament și delimitare

5. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că a
fost să marcheze lemnele de la pășunea împădurită dar nu am găsit o formulă de
exploatare. Nu am ajuns la o soluție, iar dacă trebuie licitație, durează.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă dacă trebuie așteptat un răspuns
de la Ocolul Silvic?
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
trebuie evaluat și prețul, chiar dacă este în amenajament sau nu, lemnul se
exploatează la fel.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
adresa de înaintare – cerere de concesionare teren Satu Nou de Jos a doamnei Sasu
Adriana. În legătură cu capela – teren concesionat către Biserică.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune despre situația canalizare Groși și
extindere la 10-15 km în POIM.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși,își i-a
anagajamentul informal cu Vital, cu dnul director Mircea Mecea.
De asemenea, spune despre sesizări referitoare la circulația cu viteză pe Dealu
Mare, DC 48.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, invită
duminică toți consilierii să i-a parte la conferinta și lansarea de carte – Dan Puric de
la Mănăstirea Habra.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, 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, 10 august 2017 la sediul Primăriei
comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Groşi,
judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bolte Madalin Vladut

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.

