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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 25 mai 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. 81 din 18 mai 2018 şi Convocatorul nr. 3313 din 18 mai
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. 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, doamna inspector Feher
Anicuta.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 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 27
aprilie 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
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 concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 8.082 mp, proprietate privată a
comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 53117 – Groși, nr. cadastral 53117, în scopul
realizării unei investiții care se încadrează în Zona GC1 – Subzona
construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria comunală –
Platforme ecologice pentru activități de preluare, selectare și prelucrare
a deșeurilor inerte în vederea valorificării acestora;
3. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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 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.
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. 25/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 8.082 mp, proprietate privată a
comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 53117 – Groși, nr. cadastral 53117, în scopul
realizării unei investiții care se încadrează în Zona GC1 – Subzona
construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria comunală –
Platforme ecologice pentru activități de preluare, selectare și prelucrare
a deșeurilor inerte în vederea valorificării acestora

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 Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
în urma dezbaterilor din ședința pe comisii s-a aprobat prețul de pornire la licitație
de 7 euro/mp.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că de anul viitor va fi de plătit
foarte mult pentru tona de gunoi.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, presedintele de sedinta, supune la vot
amendamentul adus de catre comisiile de specialitate la proiectul de hotarare, si
anume sa se modifice pretul de pornire la licitatie de la 4 euro/mp la 7 euro/mp.
Amendamentul la proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi pentru si 1
abtinere (Gaje Sorin-Cristian).
Domnul consilier Dobrican Dumitru, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea proiectului de hotărâre, iniţiat de domnul primar, cu modificarile aduse
de catre consiliul local. Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, cu
modificarile aduse de catre consiliul local a fost aprobat cu unanimitate de voturi,
devenind Hotărârea nr. 26/2018 privind concesionarea prin licitație publică a
unei parcele de teren în suprafață de 8.082 mp, proprietate privată a comunei,
situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificat prin CF nr. 53117
– Groși, nr. cadastral 53117, în scopul realizării unei investiții care se încadrează
în Zona GC1 – Subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria
comunală – Platforme ecologice pentru activități de preluare, selectare și
prelucrare a deșeurilor inerte în vederea valorificării acestora
3. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Pașca Călin Florin, spune că nu merge apa în Satu Nou
de Jos, este foarte slabă presiunea. Ar trebui vorbit cu cei de la Vital.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a discutat cu domnul Biru și
se lucrează pentru a avea presiune pe strada Cireșilor.
Doamna inspector Feher Anicuța, spune că RCS&RDS dorește să
tranverseze cu un cablu din Șomcuta pe toată raza Județului. Ei se străduiesc să
treacă pe domeniul public. Eu le-am cerut acordul tuturor proprietarilor, inclusiv a
Consiliului Local.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că trebuie să se stabilească
lățimea drumurilor în comună.
Doamna inspector Feher Anicuța, spune că există regulamentul de
urbanism pentru drumuri iar pentru zonele unde sunt prevazute strazi cu o lungime
de peste 100 de metri, acestea se proiectează de către proiectant. Arhitectul sef, la
noi nu ne-a reglementat regiuni de străzi principale și secundare. Am putea veni cu

o modificare a PUG-ului prin hotarare de consiliu local până vom avea un nou
PUG.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, dorește să felicite echipa de pompieri.
De asemenea, va așteptăm cu drag pe toți la Festivalul Danțului la Șura, din data de
28 mai 2018.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, felicită de asemenea echipa de
pompieri. Păcat că a existat un accident în timpul antrenamentului. Totodată, spune
că a cerut situația cu terenurile din pădure. Au defrișat acolo. Mai lasă încă 2
săptămâni termen pentru rezolvarea problemei, iar dacă nu are un răspuns va
depune dosar penal.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că i-a dat temă de lucru
domnului consilier Armeanu Alexandru și mai trebuie căutat în arhivă. Multumește
echipei de pompieri voluntari că au fost de acord cu asigurarea, deoarece chiar a
fost foarte utilă persoanei accidentate. Îl felictă, de asemenea, pe domnul David
Vasile pentru implicarea în activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență.
Începând cu această săptămână am început să facem plata online. Încercăm
să facem și plata cu cardul. Ieri am semnat contractul de finanțare pe PNDL 2
pentru școala din Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că ar trebui sesizată poliția să
îi oblige pe cei care fac accident să repare stricăciunile. Poliția ar trebui să ne dea o
situație cu locurile unde se produc accidente.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că o să se facă o adresă la
poliție pentru a ne comunica locurile unde se produc accidente cu stricăciuni.
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, 25 mai 2018 la sediul Primăriei
comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Groşi,
judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dobrican Dumitru

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.

