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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 18 septembrie 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. 102 din 12 septembrie 2018 şi Convocatorul nr. 6191 din 12
septembrie 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. 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 Bolte Madalin-Vladut.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnii Miclăuș Liviu,
Timiș Bogdan – Baia Mare si preotii din comună: Pop Claudiu, Pricop Mihai si
Spătaru Viorel.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 23 august 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 23
august 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 Lupan
Gheorghe sa fie presedinte de sedinta.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Talpoș Teodor ca domnul consilier Lupan Gheorghe sa fie ales
presedintele de sedinta. Prounerea a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier, Lupan Gheorghe preşedintele de şedinţă, declară deschise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Groşi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, solicită completarea ordinii de zi cu „Proiectul
de hotărâre privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la licitație, a
taxei de participare și a persoanelor împuternicite sa efectueze vânzarea pentru
imobilul compus din teren şi clădire înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr.
119803 şi 119803 - C1, și pentru imobilul compus din teren şi 3(trei) clădiri, înscris în
Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi 123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3
aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea completării ordinii de zi solicitată de domnul primar. Completarea ordinii de
zi solicitată de domnul primar a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi completat:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei
Groşi pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare DC 49A Grosi –
Chechis km 0+000- km 0+970,00”;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1208 mp în CF
313 Grosi conform planului de amplasament și delimitare;
4. Proiect de hotarare privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de
participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite sa
efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren şi clădire înscris în Cartea
Funciară Baia Mare cu nr. 119803 şi 119803 - C1, și pentru imobilul compus din
teren şi 3(trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi
123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
5. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea ordinii de zi, completată. Ordinea de zi, completată a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre 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 exista discutii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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.
46/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grosi pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare DC 49A Grosi –
Chechis km 0+000- km 0+970,00”
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 Berindan Sebastian, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu exista discutii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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.
47/2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei „Modernizare DC 49A Grosi – Chechis km 0+000- km
0+970,00”
3. Proiect de hotarare privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1208 mp în CF
313 Grosi conform planului de amplasament și delimitare
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul inginer Armeanu Alexandru prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Berindan Sebastian prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.

Nu exista discutii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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. 48/2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1208 mp în CF 313 Grosi
conform planului de amplasament și delimitare

4. Proiect de hotarare privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de
participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite sa
efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren şi clădire înscris în Cartea
Funciară Baia Mare cu nr. 119803 şi 119803 - C1, și pentru imobilul compus din
teren şi 3(trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi
123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Gaje Sorin prezintă raportul şi avizul favorabil, la proiectul
de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu exista discutii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe 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. 49/2018 privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la
licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite sa efectueze vânzarea
pentru imobilul compus din teren şi clădire înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu
nr. 119803 şi 119803 - C1, și pentru imobilul compus din teren şi 3(trei) clădiri,
înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi 123199 - C1, 123199 - C2 şi
123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
5. Probleme curente – interpelări
Doamna contabil Poran Melinda, prezintă constatările auditului extern
desfășurat de către Curtea de Conturi Maramureș în perioada 12 iulie – 23 august
2018, cuprinse în Decizia nr. 25/2018 și în raportul de audit în urma acțiunii de
verificare ”Auditul situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017” la UAT Groși.

Domnul Miclăuș Liviu spune ca solicită un acord pentru construirea unui cartier
de locuințe pe proprietatea lui de la Groși. Solicită predarea unui drum pentru
domeniul public în schimbul unui teren. Vă propun acordarea unei cantități de beton
concasat, în jur de 300 de mașini.
Domnul doctor Bogdan Timiș, spune ca dorește să facă o investiție pentru un
complex cu 3 clădiri – centru tratament, hotel pentru operații – prima etapă – spital,
astfel:
- Clădire 60.000 m2 prima investiție în valoare de 7 mil. Euro din care 3 mil.
Euro pentru clădire și 4 mil. Euro pentru aparatură.
Suprafața necesară investiției este de aproximativ 2 ha.
Domnii consilieri au aprobat cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Berindan
Sebastian-Călin) începerea demersurilor pentru concesionarea sau vanzarea terenului.
Domnul Pop Claudiu, preot Parohia Groși spune că vine în fața consilierilor cu
ocazia referendumului.
Domnul primar Boltea Florin, prezintă cererea martorilor lui IEHOVA, in ceea ce
privește cimitirul.
Domnul Pop Claudiu, preot Parohia Groși spune că în cazul persoanei pentru
care a fost facută sesizarea, a fost îngropată în cimitirul ortodox, administrat de către
Biserica ortodoxă, ca și în cazul altor membrii aparținănd altor confesiuni religioase.
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că dacă nu ai fost botezat la martori, chiar
dacă ai umblat 15 ani la ei, aceștia nu te îngroapă.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție a domnului
Marișca Marius-Dorin, pentru concesionarea unei suprafețe de aproximativ 5.000 –
10.000 mp în vederea construirii unei fabrici de cafea. Am facut adresa la DIGI și
ROMTELECOM pentru cablurile atârnate prin copaci. Data trecută cei de la
DRUSAL au solicitat o prelungire a platformei de depozitare cu 1 an de zile. Situația
nu este foarte bună deoarece cantitatea de deșeuri a fost depozitată mi mult decât a fost
autorizată. Cei de la DRUSAL și Consiliul Județean solicit prelungirea depozitării cu 1
an de zile și mărirea capacității de stocare. Această depozitare adduce prejudicii
comunei și agenților economici din zonă.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că problema este la Consiliul
Județean.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a avut o discuție cu domnul
președinte.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că ar trebui să ne facă 10 km de asphalt.
Nu ar fi trebuit să fim de accord de la început.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că trebuie să negociem și cu
DRUSAL și cu Consiliul Județean. Dacă vom primi bani, eu propun să fie destinați
toți către Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că trebuie să vină în fața noastră.
Consiliul local, în urma dezbaterilor au mandatat conducerea executivă a
primăriei, respectiv, primar și viceprimar, să poarte discuții cu reprezentanții
DRUSAL SA și Consiliul Județean Maramureș în vederea obținerii unor compensații
financiare în schimbul deblocării situației.

Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că suntem aproape de finalizarea
lucrărilor pe străzile Cărbunăreasa și Joseni. Când modernizăm strada Magnoliei ar
trebui să luăm în considerare și zidul de sprijin.
Domnul Sabău Dan, spune că, consolidările trebuie făcute urgent.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că ar fi bine dacă ar putea face
consolidările un sponsor sau domnul Sabău Dan ca și voluntar.
Domnul consilier Pașca Călin, spune că pe strada Cireșilor sunt staționate
mașinile locatarilor și se circulă foarte greu. Sunt străzi în Satu Nou de Jos unde este
distrus asfaltul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că sunt foarte multe situații aprobate
pentru branșarea la apă și canalizare, dar la fiecare le cerem să aducă strada la starea
inițială.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că asfaltul este fisurat pe strada Cireșilor.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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, 18 septembrie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei
Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gheorghe LUPAN

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.

