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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 26 aprilie 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. 70 din 21 aprilie 2017 şi Convocatorul nr. 2188 din 21
aprilie 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. 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 Apan si domnul
Cardoș - SC DRUSAL SA, domnul președinte Consiliul Județean Gabriel Zetea,
domnul Pop Dorel – S.C. Welfarbe SRL.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 martie 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 30
martie 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 7 aprilie 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 7
aprilie 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 din data de 20 aprilie
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
aprilie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Marian Daniel, 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 31 martie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei parcele de teren în
suprafață de 18.048 mp, proprietate privată a comunei, situată în localitatea
Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificat prin CF nr. 53236 – Groși, nr. cad.
53236 către S.C. DRUSAL S.A. în scopul realizării unei „Platforme pentru
depozitarea temporară a deșeurilor menajere în vederea selectării și
eliminării lor”;
4. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Marian Daniel, 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 31 martie 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 David Vasile, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 25/2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data
de 31 martie 2017

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 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 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 doamna contabil și domnul
primar au explicat la comisii în ceea ce constă rectificarea. Eu zic că este corect și
bine și așteptăm bani în continuare. Apreciez ca fiind o rectificare bună, în folosul
comunității și susțin proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 26/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei parcele de
teren în suprafață de 18.048 mp, proprietate privată a comunei, situată
în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificat prin CF nr.
53236 – Groși, nr. cad. 53236 către S.C. DRUSAL S.A. în scopul
realizării unei „Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor
menajere în vederea selectării și eliminării lor”
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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că profită de faptul că este și
domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea prezent și ar face o
rememorare a ceea ce înseamnă rampa de gunoi. Acum 50 de ani nu ne-a întrebat
nimeni dacă dorim sau nu rampa la noi. Până în 2000 nu a încasat nimeni nimic
pentru rampă. Am întăbulat terenurile, am dat rampa în administrarea Consiliului
Județean pentru accesare fonduri europene în vederea închiderii acesteia. Au fost
dispute cu Agenția de mediu, cu Consiliul Județean, au fost și procese cu ei pe care
le-am câștigat. Suntem conștienți că acea zonă trebuie ecologizată și am beneficiat
și vom beneficia de niște avantaje financiare, fiind și o lucrare de interes județean.

Este termen până la data de 16 iulie 2017 de a închide rampa de la Satu Nou
de Jos și nu vom avea unde să depunem deșeurile menajere din tot județul. Am
avea rugămintea ca domnul președinte să ne susțină proiectele.
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, dorește să
mulțumească administrației locale că este o administrație serioasă și că sprijină
Consiliul Județean în rezolvarea acestei probleme. Nu am vrut noi să închidem
depozitele neconforme, închiderea depozitului de la Groși, valoarea investiției fiind
evaluată la aproximativ 4 mil. euro pe care i-am avut prin Comisia Europeană în
urma implementării proiectului. Proiectul este extrem de greu. Nimeni nu a reușit și
nimeni nu face asta. Consiliul Județean a făcut proiectul pentru închidere și
accesare fonduri pentru a sprijinii autoritățile locale, pe care eu le-am preluat. Tot
ceea ce am lucrat în județ, am lucrat pe banii Consiliului Județean. Nu mai avem
resurse financiare. Nu mai avem soluție din iulie ce vom face cu deșeurile. SMID
Sârbi nu va fi funcțional 100% în iulie 2017, astfel mai avem nevoie de timp.
Durează licitațiile, avem foarte multe solicitări de clarificări, vor fi contestații.
Avem nevoie de soluții alternative până ce acesta va funcționa. Ar fi 2 variante – să
prelungim contractul cu operatorii și să ducă deșeurile la rampe din țară, sau
construirea unor rampe, înființarea de platforme temporare.
Mă bucur că administrația locală Groși ne sprijină cu această platformă și
noi suntem alături și Consiliul Județean vine în întâmpinarea voastră cu susținerea
proiectelor. Vă garantez sprijinul Consiliului Județean și vă asigur de cele mai bune
intenții. De asemenea, susținerea mea personală pentru proiectele administrației
publice locale pentru finanțarea acestora. Este nevoie să aibă un imbold cei din
administrație întrucât sunt tineri. Voi fi prezent la ședințele Consiliului Local ori de
câte ori voi fi chemat, suntem alături și vă acordăm sprijin și consultanță în
problemele pe care le aveți. Aveți tot sprijinul meu și recunoștința pentru sprijinul
d-voastră.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că nu ne-a fost ușor nici nouă
să luăm acestă hotărâre. Dacă nu aveam încredere în cuvintele d-voastră, nu intram
la discuții, pentru că efectul negativ pentru mediu este mare, pe termen lung.
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, își dă cuvântul
personal dar are o greutate întrucât este președintele Consiliului Județean. De acum
vor veni problemele grele, cele de conștientizare a populației pentru colectarea
selectivă a deșeurilor. Sunt țări care reciclează 90 % din gunoaiele depozitate. Cu
cât depui mai puțin gunoi în depozit, cu atât taxa de mediu este mai mică. În acest
an s-a stabilit 80 lei/tona iar de anul viitor va fi 120 lei/tona. Consiliul concurenței
este un arbitru.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă dacă în acest proiect nu sunt
alocați bani și pentru pubelele la populație?
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, răspunde că nu.
Orice derogare de la proiectul mare va aduce corecție. Există un grad maxim de
suportabilitate a populației. Soluția de a reduce povara pe administrație este
colectarea selectivă.
Doamna consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși,
mulțumește pentru gândul bun și prezența domnului președinte la ședință.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că se bucură că relațiile sunt

foarte bune cu Consiliul Județean și că asta se vede prin sumele încasate în buget
de la Consiliul Județean.
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, spune că relația
interpersonală merge mai departe indiferent de orgoliile personale. Relațiile
disfuncționale între Consiliul Județean și autoritățile administrației publice locale
au existat de-a lungul timpului. Oamenii sunt cei care beneficiază de proiecte și nu
reprezentanții administrațiilor locale și județene.
Domnul consilier Talpoș Teodor, întreabă ce se va face în legătură cu
mirosurile din zonă?
Domnul președinte al Consiliului Județean Gabriel Zetea, spune că dacă nu
era acest proiect, trebuia ca administrația din Groși să închidă din bugetul local
până în iulie 2017 rampa de la Satu Nou de Jos. Eu cred ca într-un an de zile să fie
relocate gunoaiele la CMID Sârbi. Nu se poate face că nu ob facem noi. Mai avem
mai puțin de 90 zile de a depune deșeuri în depozit. Nu facem platforma la Satu
Nou de jos, nu vom avea unde să ducem deșeurile. Înțeleg că este un efort și un
sacrificiu al locuitorilor din Satu Nou de Jos, dar îi asigur de sprijinul meu și vreau
să le spun că nu va dura foarte mult.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune că îl cunoaște pe domnul
președinte și stie că ne va sprijini.
Domnul consilier Marian Daniel, 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 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a
domnului consilier Talpoș Teodor, devenind Hotărârea nr. 27/2017 privind
concesionarea directă a unei parcele de teren în suprafață de 18.048 mp,
proprietate privată a comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, comuna
Groși, identificat prin CF nr. 53236 – Groși, nr. cad. 53236 către S.C. DRUSAL
S.A. în scopul realizării unei „Platforme pentru depozitarea temporară a
deșeurilor menajere în vederea selectării și eliminării lor”
4. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă în ce stadiu este situația
terenurilor de lângă Calex? Cum stăm cu terenul de la Dispensar Satu Nou de Jos?
Doamna secretar Mihuț Alina-Carmen, spune că a s-a emis hotărârea de
consiliu pentru vanzare teren de la Dispensar și urmează procedura de licitație. In
ceea ce priveste terenul de langa CALEX, se face evaluarea terenului, urmand sa
initiem un proiect de hotarare pentru concesionare teren.
Domnul Pop Dorel – SC Welfarbe SRL, spune că a primit din partea
primăriei Groși că este valabil contractul de concesiune cu SC WELFARBE SRL.
Am fost la executor să îi scot afară dar acesta a spus că trebuie să fie prezenți și cei
de la Consiliul Local Groși.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că s-a concesionat terenul pentru
intreaga suprafata. Terenul urmeaza constructia, conform Legii nr. 50/1991.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că va face o adresă catre SC
EXPOEXPERT SRL.

Domnul Pop Dorel – SC Welfarbe SRL, spune că nu trebuie nici o adresă
întrucât există o hotărâre judecătorească pe care va trebui să o punem în aplicare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că se va interesa pentru a nu se
face vreo greșeală și că o să li se comunice.
Domnul consilier Marian Daniel, 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, 26 aprilie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marian Daniel

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.

