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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 27 aprilie 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. 77 din 20 aprilie 2018 şi Convocatorul nr. 2560 din 20
aprilie 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, domnul Cardoș - SC
DRUSAL SA și domnul Bila Ioan – Groși.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 22 martie 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 22
martie 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.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, solicită completarea ordinii de zi cu
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei pentru
organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a X – a, în localitatea
Groși.

Domnul consilier Dobrican Dumitru, 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 contului de execuție a bugetului
local la data de 31 martie 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei
pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a X –
a, în localitatea Groși;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei
pentru organizarea evenimentului „CONCURSUL PROFESIONAL AL
SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” –
Zona Detașament Baia Mare, organizator Comuna Groși;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru
organizarea evenimentului „ZIUA DASCĂLULUI”, organizat în
localitatea Groși;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare strada Joseni
(de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada
Bradului) și modernizare strada Cărbunăreasa (km 0+000 – 0+480);
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui primar
Florin-Daniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei
Groși în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară
ADI-Maramureș;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070
mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și
delimitare;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11232 mp
în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și
delimitare;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp
în CF 53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare;
11. 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 contului de execuție a bugetului
local la data de 31 martie 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. 15 /2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la
data de 31 martie 2018
2. 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 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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că ar lăsa banii pentru
cofinanțarea lucrărilor importante.
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. 16 /2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Groși pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei
pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a X –
a, în localitatea Groși
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 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. 17/2018 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei pentru
organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a X – a, în localitatea
Groși
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei
pentru organizarea evenimentului „CONCURSUL PROFESIONAL AL
SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” –
Zona Detașament Baia Mare, organizator Comuna Groși
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 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. 18/2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru
organizarea evenimentului „CONCURSUL PROFESIONAL AL SERVICIILOR
VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” – Zona Detașament Baia
Mare, organizator Comuna Groși
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru
organizarea evenimentului „ZIUA DASCĂLULUI”, organizat în
localitatea Groși
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 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. 19/2018 privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru
organizarea evenimentului „ZIUA DASCĂLULUI”, organizat în localitatea Groși

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare strada Joseni
(de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada
Bradului) și modernizare strada Cărbunăreasa (km 0+000 – 0+480)
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Toma Oana, 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.
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. 20/2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai investiției ”Modernizare strada Joseni (de la intersecția cu
strada Oborului până la intersecția cu strada Bradului) și modernizare strada
Cărbunăreasa (km 0+000 – 0+480)
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui primar
Florin-Daniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei
Groși în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară
ADI-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 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. 21/2018 privind acordarea unui mandat special d-lui primar FlorinDaniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei Groși în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070
mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și
delimitare
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Armeanu Alexandru, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 22/2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070 mp în CF
18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11232 mp
în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și
delimitare;
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Armeanu Alexandru, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 23/2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11232 mp în CF
18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp
în CF 53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Armeanu Alexandru, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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, devenin
Hotărârea nr. 24/2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp în CF
53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
11. Probleme curente – interpelări.
Domnul Cardoș - SC DRUSAL SA, spune că a primit 2 adrese și în urma
discuțiilor le-a fost comunicat că se vor purta negocieri pentru concesiune. Am
avut negocieri de 1 an si jumătate.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că referitor la prima problemă,
s-au purtat mai multe discuții și s-a mers și la fața locului. Am discutat că există o
variantă, doar că nu se dorește pe 5 ani ci să se facă un act adițional la Contractul
de concesiune pe 49 ani. Juridic vorbind, există o altă variantă, să se scoată la
licitație. Din punct de vedere legal nu putem să va dăm terenul pe încredințare
directă.
Domnul Cardoș - SC DRUSAL SA, spune că dorește să primească un
răspuns.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că noi am fost de acord, iar una
din formule trebuie adoptată. O negociere face altceva. Se face HCL și se merge la
licitație.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în discuțiile purtate la
Consiliul Județean s-a vorbit despre încredințare directă și că personal își dorește în
cadrul legal. Astfel că, eu în calitate de reprezentant al Primăriei Groși împreună cu
Consiliului Local, ne dorim să avem o bună colaborare cu agenții economici, ceea
ce nu s-a cam întâmplat cu d-voastră. Există foarte multe reclamații pentru ceea ce
se întâmplă acolo.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune să se privească și partea bună
a lucrurilor.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că niciodată nu a fost
împotrivă, dorindu-și un parteneriat corect. Întreabă dacă Baia Mare a plătit sumele
pentru relocare?
Domnul Cardoș - SC DRUSAL SA, răspunde că nu, deoarce încă nu s-a
încheiat procesul. Noi ne asumăm obligația de relocare a deșeurilor.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, le propune celor de la Drusal să vină
joi la primărie pentru discuții și pentru a analiza împreună problema.
Domnul Cardoș - SC DRUSAL SA, roagă a fi chemați atunci când va exista
o soluție.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
sesizarea d-nei Pop Titiana din Satu Nou de Jos, cu privire la animale.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă oferta de donație a SC
JANNIS COM SRL pt drum. De asemenea, spune că în data de 13 mai va fi
organizat Concursul Profesional al Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență
(SVSU) și sunt invitați toți consilierii locali să participe la eveniment.

Totodată, spune că este programată o ieșire în teren la Satu Nou de Sus,
pentru pășunea POHIJ.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că a sunat de 2 ori la Vital,
deoarece curge canalul și miroase de la intrare în Ocoliș până la pod la Cătălina. De
asemenea, au rămas 2 lemne la pășunea de la Ocoliș, iar dacă vorbește cu
pădurarul, poate să le ridice.
Domnul Bila Ioan – Groși, întreabă cum va fi cu subvenția?
Domnul consilier Talpoș Teodor, întreabă dacă școala din Satu Nou de Jos
nu se face toată?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că se fac anumite lucrări și
se așteaptă semnarea contractului de finanțare pe PND2
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, întreabă ce se întâmplă cu strada
Cireșilor, deoarece se circulă foarte greu din cauza subtraversărilor.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde primăria îi obligă să aducă
terenul la forma inițială.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune legat de că Târgul auto s-a pus
la punct, dar ce se face cu fâșia din față? Ce se face cu ambuteiajele din fiecare
duminică?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că s-au purtat mai multe
discuții cu poliția și cu domnul Ciui. Ieri s-a făcut un răspuns la poliție. Trebuie să
ne respectăm reciproc.
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, 27 aprilie 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.

