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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 15 februarie 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. 58 din 9 februarie 2018 şi Convocatorul nr. 813 din 9
februarie 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-Călin
3. Bolte Madalin-Vladut
4. David Vasile
5. Dobrican Dumitru
6. Gaje Sorin-Cristian
7. Lupan Gheorghe
8. Lupuț Vasile
9. Marian Daniel
10. Pașca Călin-Florin
11. Talpoș Teodor
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda și domnul Talpoș
Grațian – SC DRUSAL SA.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 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 30
ianuarie 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat 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 bugetului local al Comunei Groși
pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2018;
3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2017;
4. 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 bugetului local al Comunei Groși
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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că apreciază profesionalismul
doamnei contabil. Sunt dimensionate foarte bine veniturile proprii. Am vazut
fondul de salarii și am constatat că acesta s-a dublat față de 2015, prin trecerea
contributiilor in sarcina angajatului. Este bine și există performanță. Este bine să
avem investitori ca să nu ne bazăm pe fonduri guvernamentale. Apreciez faptul că
s-au aprobat banii pentru dezvoltarea școlii și că s-au continuat proiectele. PUG-ul
a fost aprobat în 2005 și s-a actualizat în 2013. Este bine să se facă PUG, dar nu
sunt de acord cu PUZ-ul la Satu Nou de Jos, deoarece este păcat să fie băgați bani
în PUZ. În ceea ce privește monumentul eroilor, oamenii au murit pe front și
consider ca acest monument ar trebui făcut mai simplu și făcut la Primărie sau la
Mănăstirea Habra. Nu sunt de acord cu locul propus. În legătură cu montarea
sistemelor video, consider că acestea sunt bune. Iar despre lucrări la reparații
drumuri nu am văzut dacă se vor face și la Satu Nou de Jos și Ocoliș.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, spune că inițierea PUG a fost
aprobată prin hotarare de consiliu local in anul 2017.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
prețul pentru PUZ este bun, intră aproximativ 24 Ha. Este foarte necesar pentru a
putea reglemanta din punct de vedere urbanistic zona industriala de la Satu Nou de
Jos.
Doamna contabil Poran Melinda, spune că nu se poate da drumul la nimic
dacă nu există prevedere bugetara.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune
despre monumentul eroilor că ar fi foarte bine ca acesta să fie făcut în cinstea celor

care au murit pe front, măcar acum la implinirea a 100 de ani. Există mai multe
variante și împreună cu arhitecții încercăm sa facem monumentul din sponsorizări.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că, în ceea ce privește cele 24 Ha,
ar dori să vadă o hartă.
Domnul consilier Berindan Sebastian Călin, spune că apreciază munca
doamnei contabil și conștientizarea conducerii primăriei că zona industrială aduce
bani la bugetul local. Are nelămuriri la PUZ și la monumentul istoric.
Doamna contabil Poran Melinda, spune că 60.000 lei reprezinta consumul
de energie electrică.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
se ocupă de monumentul eroilor și că similar cu monumentul se vor face plăci și la
Satu Nou de Jos și Ocoliș.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că apreciază munca celor din
primărie pentru aprobarea bugetului. Este bine să se facă pentru toate satele
apaținătoare comunei Groși. Ar fi fost bine de asemenea, să fie prezenți și
consilierii la discutarea bugetului local. Bugetul nu este bine echilibrat, pe sate.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că apreciază munca celor care
se implică în dezvoltarea comunei. Îi felicită pe cei din Satu Nou de Jos pentru
faptul că sunt uniți, și spune că trebuie să se facă unitar pentru toate satele. Eu sunt
cel mai nemulțumit, întrucât avand locuința în centrul comunei constat că nu sunt
rezolvate problemele cu străzile. Când se vor începe demersurile pentru proiectul
privind șura? Daca se poate sa ne sprijiniti cu vreo sumă pentru dotarea cu costume
populare a persoanelor care reprezintă Comuna Grosi la festivaluri.
Totodată, legat de viața sportivă, câți sunt din comună în echipa de fotbal și
de ce nu se fac recrutări din comună? Ar trebui să se înființeze o echipă de oină.
În ceea ce privește Festivalul „Danțului la Șură” invit toți consilierii să
participe.
Domnul consilier David Vasile, mulțumește tuturor din aparatul primăriei
pentru realizarea bugetului, cu care este de acord și pe care îl aprobă.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
nu crede că divergențele sunt semnificative și ar fi păcat să nu se aprobe bugetul
local.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în ceea ce privește PUG-ul
și PUZ-ul, împreună cu doamna inspector Feher Anicuța, consideră că este
obligatoriu să se reglementeze situația terenurilor din Satu Nou de Jos. Trebuie
făcut un PUZ pentru a putea dezvolta zona cât mai repede. Referitor la
monumentul eroilor s-au consultat mai mulți specialiști, iar în ceea ce privește
numărul eroilor, există câteva date și s-a făcut un anunț însă nu s-a prezentat
nimeni. Se studiază arhivele statului. Totodată, solicită consilierilor să întocmească
o listă.
De asemenea, a fost duminică la biserică în Satu Nou de Jos și în afară de
problema cu pășunea de la Satu Nou de Jos nu s-a ridicat nici o altă problemă.
Proiectul cu drumul de la domnul consilier Dobrican Dumitru este depus pe PNDL
și se așteaptă semnarea contractului. Domnul Bărbuș i-a spus faptul că au fost
chemați sa se inscrie in echipa de fotbal, copii din Satu Nou de Jos care au refuzat
să vină. În legătura cu șura spune că au fost discuții cu domnul arhitect Pășcuțiu și
s-a ajuns la concluzia că este importantă existența unui studiu. Totodată, spune că
nemulțumirea în legătură cu drumurile este a tuturor, însă legea obligă ca, dacă se

depășește pragul de 100.000 euro să se facă licitație, care ne-ar trimite în luna
decembrie și astfel nu se poate face nimic.
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 6 voturi pentru (Ardusatan
Gavril, Gaje Sorin-Cristian, Dobrican Dumitru, David Vasile, Marian Daniel si
Luput Vasile), 4 voturi împotrivă (Berindan Sebastian, Bolte Madalin, Pasca Calin
si Lupan Gheorghe) și 1 abținere (Talpos Teodor), devenind Hotărârea nr. 6/2018
privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2018
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, 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 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. 7/2017 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim
garantat pentru anul 2018
3. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2017
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, solicită consilierilor care nu au
prezentat rapoartele de activitate pe anul 2017 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.
4. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
scrisoarea de intenție în legătura cu cartier rezidențial.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă solicitarea SC DRUSAL SA
pentru închiriere teren lângă rampa de gunoi.
Domnul Talpoș Grațian – SC DRUSAL SA, spune că solicită această
suprafață în urma problemelor apărute ca și depozitare pe platformă temporară.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, în urma acestei solicitări invită
consilierii să se prezinte la fața locului.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că ar dori să se meargă pentru o
consultare la Prefectură.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că anul trecut când s-a
prezentat pe teren nu a fost de acord inițial, dar apoi văzând avantajele a fost de
acord. Singurul dezavantaj ar fi mirosul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă solicitarea SC Som Product
cu privire la concesionarea unui teren pentru investiție, cât și solicitarea domnului
Dorofteese Daniel cu privire la realizarea extinderii lucrării de gaz pe str.
Cărbunăreasa.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că nu este de acord. În ceea ce
privește terenurile concesionate, mulți nu își respectă contractele. Trebuie văzute
contractele întâi. De asemenea, solicită să fie trimis topograful, care să verifice
suprafața de pădure care este la Hoffer și care este a comunei.
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, 15 februarie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Sorin-Cristian GAJE

SECRETAR
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.

