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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 11 decembrie 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. 153 din 06 decembrie 2017 şi Convocatorul nr. 6963 din
6 decembrie 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
Lipsește domnul consilier Dobrican Dumitru.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda și doamna consilier
Toma Anamaria.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie 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 28
noiembrie 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 Marian Daniel propune ca domnul consilier Gaje Sorin
Cristian să fie ales președinte de ședință

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Marian Daniel, domnul consilier Gaje Sorin Cristian fiind ales
președinte de ședință cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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 stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea art 1 din Hotărârea Consiliului
Local Groși nr. 50 din 22 septembrie 2017 privind aprobarea înscrierii
suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 mp în CF 53422 Groși;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 19 iulie 2017 privind aprobarea
coeficienților de salarizare pentru functionarii publici și personalul
contractual din cadrul primăriei Comunei Groși;
5. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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 regretă faptul că nu există la
rectificare și o sumă de bani de la Consiliul Județean. Fara să își dorească să fie
pesimist, crede că este începutul sfârșitului a ceea ce înseamnă banii pt
administrația locală. Este important cum ne gospodărim și noi, deoarece sunt foarte
multe primării din țară care nu au bani și trebuie să fim atenți cum cheltuim banii.
Rectificare este corect făcută și o susțin.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 72 /2017 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Groși pe
anul 2017

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2018
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Toma Anamaria, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier David Vasiel, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
în comisii, în cazul taxei de salubrizare s-a modificat de la 30 lei la 40 lei/persoana
și de la 60 lei la 80 lei/ familie.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că este de acord cu majorarea
pentru clădiri, dar pentru taxa de gospodărire comunală i se pare cam exagerată si
tocmai de accea ține să se diminueze.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, presedintele de sedinta, supune la
vot amendamentul adus de catre domnii consilieri in cadrul sedintei pe comisii, la
taxa de salubrizare. Domnii consilieri au votat dupa cum urmeaza: 3 voturi pentru,
7 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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 7 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă si 0 voturi abtinere, devenind Hotărârea nr. 73 /2017 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local Groși nr. 50 din 22 septembrie 2017 privind aprobarea
înscrierii suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 mp în CF 53422 Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, prezintă raportul şi avizul favorabil,
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Berindan Sebastian, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 74/2017 privind modificarea art 1 din Hotărârea Consiliului Local
Groși nr. 50 din 22 septembrie 2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de
7767 mp în loc de 7108 mp în CF 53422 Groși

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unei poziții din anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 19 iulie 2017 privind aprobarea
coeficienților de salarizare pentru functionarii publici și personalul
contractual din cadrul primăriei Comunei Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, prezintă raportul şi avizul favorabil,
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 75/2017 privind modificarea unei poziții din anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 19 iulie 2017 privind aprobarea
coeficienților de salarizare pentru functionarii publici și personalul contractual
din cadrul primăriei Comunei Groși
5. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
s-a interesat în legătură cu pădurea de la Ocoliș. Este pășune împădurită în actul de
proprietate – Ordinul Prefectului și dacă ne interesează sa facem ceva pe artea
socială în zona, putem să rectificăm CF-ul.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că doamna Adriana ne-a tot
amăgit.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
este păcat să nu facem modificările, pentru că pierdem investitorii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a fost în Satu Nou de Jos la
o sesizare pentru depuneri ilegale de deșeuri. Am făcut adresă către Garda de
Mediu pentru a pune în aplicare prevederile legale. Avem o solicitare pentru a
înființa o farmacie, iar în luna ianuarie dorim să invităm medicii din Groși pentru a
discuta cu ei, întrucât spațiile medicale nu sunt bine întreținute.
În data de 13 decembrie, de la ora 13:00 va avea loc spectacol de teatru
pentru copii din comună.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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, 11 decembrie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gaje Sorin Cristian

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.

