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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 22 martie 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. 71 din 16 martie 2018 şi Convocatorul nr. 1779 din 16
martie 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, domnul președinte al
Consiliului Județean Maramureș Gabriel Zetea, domnul vicepreședinte al
Consiliului Județean Maramureș Moldovan George și domnul consilier județean
Anton Rohian.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 15 februarie 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 15
februarie 2018. 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 Berindan Sebastian Călin propune ca domnul consilier
Dobrican Dumitru să fie ales președinte de ședință.

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Berindan Sebastian Călin, domnul consilier Dobrican Dumitru fiind
ales președinte de ședință cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel dorește să salute prezența în ședința de
consiliu al domnilor președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean, care aduc
vestea semnării Contractului de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL) partea a II- a, pentru obiectivul de invesție „Modernizare DC 47
Groși – Ocoliș, comuna Groși”.
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, dorește să
mulțumească pentru buna colaborare avută până acum și, după cum a spus și data
trecută când a fost prezent la Sedința de Consiliu, încearcă să sprijine și să ajute
comunitatea ca și Administrație județeană, la fel cum de asemenea și Administrația
locală Groși a ajutat și susținut județul Maramureș și Consiliul Județean în
Implementarea Sistemului de managment al deșeurilor în judetul Maramureș. Speră
ca în afară de acest Contract să mai existe sprijin din partea Consiliului Județean și
cu alte sume pentru dezvoltare și pentru a obține de la Ministerul Dezvoltării și alte
contracte, iar în funcție de proiectele depuse prin PNDR sau AFIR să existe și alte
finanțări.
Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș Moldovan
George, felicită actuala conducere și consiliul local pentru activitățile realizate.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de
investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru
obiectivul „Reabilitare și modernizare școală în Comuna Groși, sat Satu
Nou de Jos, județul Maramureș”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actelor statuare ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia
Mare>;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la
S.C. URBIS S.A.;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
„LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea
Groși, strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea
Groși, strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș;;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali
ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși;
8. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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 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 este foarte bine că au venit
banii, dar problema este că acest drum a fost clasat prin HCL și are rugămintea ca
acesta să fie publicat în HG.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că, din păcate actualizarea DC
nu s-a făcut din 2013. Având în vedere că este depusă documentația, speră să se
publice în Monitorul Oficial cât mai repede.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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. 8/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei
Groși pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului de
investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru
obiectivul „Reabilitare și modernizare școală în Comuna Groși, sat Satu
Nou de Jos, județul Maramureș”
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 David Vasile, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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. 9/2018 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și
a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și
modernizare școală în Comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actelor statuare ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia
Mare>;

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 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 Dobrican Dumitru, 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. 10/2018 privind aprobarea modificării actelor statuare ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la
S.C. URBIS S.A.
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 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 Dobrican Dumitru, 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. 11/2018 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C.
URBIS S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
„LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea
Groși, strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna inspector Feher Anicuța, 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 există discuții.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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. 12/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
„LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea Groși, strada
Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
„LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea
Groși, strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna inspector Feher Anicuța, 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 există discuții.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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. 13/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
„LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI IMPREJMUIRE” în localitatea Groși, strada
Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali
ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși;
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Horjea Lăcrimioara-Nicoleta, 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 Dobrican Dumitru, 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. 14/2018 privind aprobarea numărului asistenților personali ai
persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
8. Probleme curente – interpelări.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că există câteva situații la Satu
Nou de Jos unde nu s-a făcut racordarea la canalizare. Prezintă solicitarea
domnului Zoicaș Gavril, cu privire la acordarea ajutorului de urgență în caz de

incendiu. Cu privire la plata on-line, s-a făcut achiziția pentru soft cu cei de la
INDECO. Demersurile continua, iar speră ca în 2, 3 săptămâni să se implementeze
proiectul. De asemene,a prezintă scrisoare ade intenție a SC DRUSAL SA cu
privire la inchirierea unii teren pt sufprafata de 0.8 Ha teren.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că s-a constatat o problemă
legat de suprafața de teren a pădurii Ocolișului. S-a constatat că sunt zeci de Ha de
teren furate de anumite firme și dorește să vadă suplimentar de ce s-a luat terenul.
Trebuie văzut cum s-a întăbulat acolo și va deschide dosar penal daca nu va primii
un raspuns cât mai repede.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a demnarat procedura, se
fac cercetări, iar domnul topograf Armeanu Alexandru se ocupă de măsurători.
Domnul consilier Berindan Sebastian Călin solicită montare hidranți în
Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întrebă care este situația cu proiectul pe
cămin?
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, spune că s-a reluat procedura de
achiziție simplificată, iar firmele interesate pot depune documentele până la data de
04.04.2018.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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, 22 martie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dumitru DOBRICAN

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.

