ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
COMUNA GROȘI
CONSILIUL LOCAL
437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722 , Tel:0262-258685,
Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro
site: www.primariagrosi.ro

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 14 decembrie 2018, 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. 124 din 7 decembrie 2018 şi Convocatorul nr. 8014 din 7
decembrie 2018, 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
3. Bolte Madalin
4. David Vasile
5. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Pasca Calin
9. Talpoș Teodor
Lipsesc domnii consilieri Dobrican Dumitru și Marian Daniel.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda și doamna inspector Toma
Anamaria.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2018, 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 29
noiembrie 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen solicita consilierilor sa faca propuneri pentru
alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul consilier Talpoș Teodor propune ca domnul consilier Berindan
Sebastian-Călin sa fie presedinte de sedinta.

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Talpoș Teodor ca domnul consilier Berindan Sebastian-Călin sa fie ales
presedintele de sedinta. Prounerea a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier, Berindan Sebastian-Călin 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 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Grosi pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2019;
3. Probleme curente – interpelari.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin 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 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Grosi pe anul 2018
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 cu privire la acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, 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. 60/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grosi pe anul
2018
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2019
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 Gaje Sorin-Cristian, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu exista discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 61/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
3. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Talpos Teodor, spune că s-a distrus asfaltul în comună în foarte
multe locuri din cauza lucrărilor de branșare la utilități a locuințelor și nu se mai
repară.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-au finalizat procedurile de
licitatie si s-au incheiat contractele de prestari servicii pentru proiectul tehnic la
extindere retea de canalizare in localitatea Satu Nou de Jos si pentru DC47 Grosi –
Ocolis. Pentru lucrarile de la camin suntem inca in faza de licitatie. In localitatea
Ocolis traieste intr-o rulota o familie cu trei copii, pe care am dori sa ii ajutam sa
treaca iarna cu bine. Va invitam in data de 16 decembrie 2018 la concertul de colinde
care va avea loc la caminul cultural din Grosi.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreaba care este situatia terenuluidin
vecinatatea familiilor Verdes si Ghita?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că suntem in procedura de
actualizare a datelor de carte funciara.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că sunt foarte multe căruțe cu
resturi menajere în jurul rămpii de gunoi. Solicit ecologizarea zonei de către Drusal
SA. Sunt fonduri allocate pentru mașini electrice si ar trebui sa incercam si noi sa le
accesam.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune ca pe drumul de legătură Satu Nou de
Jos – Ocoliș, în dreptul casei lui Florin Mâțan există două hopuri care trebuie
rezolvate.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca are în plan deschiderea acestui
drum cât mai repede posibil. Am reușit finalizarea drumului DC 49A, care va fi
receptionat săptămâna viitoare. Multumesc domnului consilier Pasca Calin pentru
ajutorul dat prin aducerea sării de la Ocna Dej.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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, 14 decembrie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei
Groşi, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR
Sebastian-Călin BERINDAN
Alina-Carmen MIHUŢ

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.

