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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 19 iulie 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. 87 din 14 iulie 2017 şi Convocatorul nr. 4165 din 14 iulie
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. Bolte Madalin-Vladut
3. Dobrican Dumitru
4. Gaje Sorin-Cristian
5. Lupan Gheorghe
6. Lupuț Vasile
7. Pașca Călin-Florin
8. Talpoș Teodor
Lipsesc domnii consilieri Berindan Sebastian-Călin, David Vasile și
Marian Daniel.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnul Ungur Ioan –
sef de post, domnii Soponar Radu, Băban Dorin din Satu Nou de Jos.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 iunie 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 20
iunie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 iunie 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 29
iunie 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 Gaje Sorin-Cristian, propune ca domnul consilier Bolte
Madalin Vladut să fie președinte de ședință.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Gaje Sorin-Cristian, domnul consilier Bolte Madalin Vladut fiind ales
președinte de ședință 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 contului de execuție a bugetului
la data de 30 iunie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de salarizare
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
primăriei Comunei Groși;
3. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de
stemă al Unității Administrative Teritoriale – Comuna Groși, județul
Maramureș;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică în
favoarea numitei POP LUCREȚIA, a terenului concesionat, în
suprafață totală de 307 mp, aparținând domeniului privat al comunei
Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă P+M, situată în
localitatea Groși, str. Speranței nr. 4;
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 contului de execuție a bugetului
la data de 30 iunie 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 Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul şi avizul favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, consideră că doamna contabil a
prezentat Raportul de specialitate așa cum a obișnuit, având o lucrare foarte bine

documentată și pe înțelesul tuturor. Eu zic că trebuie aprobat Proiectul de hotărâre
în forma prezentată.
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. 41/2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data
de 30 iunie 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de salarizare
pentru funcționarii 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 Mihuț Alina-Carmen, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul şi avizul favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că Legea salarizării pentru unii
este bună, pentru alții nu e bună. Se pare că legiuitorul s-a axat pentru cei care aduc
voturi. Au fost proiecte pe Fonduri Europene și nu s-a primit nimic, iar pentru
parcuri și drumuri agricole s-au dat ceva bani. Acum când ar putea să fie plătiți
pentru munca lor, li se i-a și se plătesc demnitarii. Sunt convins că se vor întoarce
și se va modifica. Ce fac cu funcționarii care au experiență? Voi susține acest
proiect.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că la întâlnirea Asociaților
Comunelor am ridicat această problemă și am spus faptul că, din punct de vedere
ar trebui să rămână la fel. Per total angajament suntem în buget local.
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. 42/2017 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunei Groși
3. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de
stemă al Unității Administrative Teritoriale – Comuna Groși, județul
Maramureș
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, 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. 43/2017 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al
Unității Administrative Teritoriale – Comuna Groși, județul Maramureș
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică în
favoarea numitei POP LUCREȚIA, a terenului concesionat, în
suprafață totală de 307 mp, aparținând domeniului privat al comunei
Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă P+M, situată în
localitatea Groși, str. Speranței nr. 4
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. 44/2017 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în
favoarea numitei POP LUCREȚIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de
307 mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu
funcțiunea de casă P+M, situată în localitatea Groși, str. Speranței nr. 4
5. Probleme curente – interpelări
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că există o hotarare a
Consiliului local cu reglementarea circulației rutiere în comuna Groși. Considerăm
că va fi un beneficiu pentru toată comuna. În urma deplasărilor în teren a unei
comisii formate dintr-un polițist, angajat al primăriei și un responsabil pentru
semnele de circulație, pe porțiunea din str. Cireșilor am aprobat sens unic pentru
incidentele semnalate (accidente rutiere) în zonă. Și la nivelul Primăriei și al

Poliției s-au depus numeroase sesizări în legătură cu accidentele din zonă. Noi nu
avem aici un interes să facem ceva împotriva cetățenilor.
Domnul Soponar Radu, spune că el împreună cu domnul Ofrim a deschis
drumul Narciselor și că nu i se pare corect să s efacă bulevard acolo.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că și primăria a avut o
contribuție acolo.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că trebuie avut în vedere și
situația economico-financiară a cetățenilor. Există o soluție la Fluczar Flore să se
facă un refugiu. Nu ne putem plânge, pentru că avem bani, iar oamenii au niste
costuri. Propun să se aloce bani pentru lărgi drumul în zonă
Domnul Soponar Radu, spune că două luni pe an este problemă, vara,
pentru piscină. Trebuie pusă limitare de viteză.
Domnul șef de post Ungur Ioan, spune că la situația actuală Avizul poliției
este pentru sens unic. Dacă dumneavoastră veți găsi o posibilitate pentru lărgirea
străzilor, noi vom da alt aviz.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, vine cu o propunere. După ce s-a
asfaltat se circulă cu viteză. Pe str. Cireșilor s-au prevăzut două oglinzi și un
polițist culcat. Haideți să ne unim și să găsim o soluție împreună, să stabiliți o sumă
pentru a ne ajuta cu finanțarea.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, propune să i se trimită o somație lui
Șandor pentru a se retrage cu gardul și să își facă gard de plasă.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că aceeași situație a fost și în
Ocoliș.
Domnul șef de post Ungur Ioan, spune că Avizul poliției este de sens unic și
solicită găsirea unei soluții pentru a se lărgii toată strada.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că această decizie s-a luat în
urma incidentelor făcute acolo.
Domnul Pașca Mircea, propune anularea ședinței de consiliu în care s-a
aprobat indicatoarele.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că interesul nostru este să va
sprijinim. Vom modifica Proiectul de hotărâre.
Domnul șef de post Ungur Ioan, spune că, în cazul în care este de acord
toată lumea, poate face o adresa, iar în caz contrar să pună sancțiunile care se aplică
prin lege. De asemenea, rezolvarea problemei refugiului nu este suficientă, trebuie
rezolvată problema bunului simț.
Domnul Băban Dorin, solicită autorizare de construire, cu privire la dreptul
de servitute – Familia Băban Florica.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că trebuie să depună o
declarație notarială prin care menționează ca vă dă drept de servitute. De asemenea,
pe GAL Mara Natur, am încercat să depunem o cerere de finanțare pentru iluminat
dar nu este eligibil, deoarece stâlpii aparțin de Electrica.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune cu privire la situația juridică a
terenului, că acolo este proprietate privată. Să vină la audiență.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a făcut contract pentru
colectare deșeuri plastice și carton. Pe iluminat public trebuie să vedem unde
punem lămpile care lipsesc.

Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
problema ar fi foarte simplă pentru picăturile de la pășunea de la Ocoliș. Ne-am
gândit să le ducem la persoane defavorizate.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă în legătură cu contractul de
concesiune și operare in rampa pentru Drusal, când se semnează contractul de
concesiune și operare în rampă? Unde s-a împotmolit?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a ajuns să umble el după ei,
să se milogească de ei.
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că este o mică problemă la Ocoliș cu
mistreții.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că problema asta nu o putem
rezolva noi.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că s-a prezentat o scrisoare de
intenție pentru lotul de teren de lângă clinică. În ce stadiu este?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că nu are date de contact.
De asemenea, prezintă solicitare Șleam pentru concesionare teren în vederea
construirii unei baze sportive.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, spune că nouă ne trebuie o investiție
mare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție SC
FERMEX SRL – teren pentru realizare pescării și zonă de agrement.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că este ok. Să vină la discuții.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție SC
Farst Clas – concesionare teren pentru hală. Are o fabrică de peleți și ar vrea să o
aducă la Groși.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că investiția nu este rea.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că intenționează să se facă
niste măsurători în zonă, pentru a vedea cum stăm cu terenurile.
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, 19 iulie 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.

