ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROSI
CONSILIUL LOCAL
437165 Grosi, str. Mihai Viteazu nr. 50, C.F. 3627722 ,Tel:0262258685
Fax: 0262-258804 e-mail Primarie.Grosi@maramures.ro
site: www.primariagrosi.ro

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 28 Februarie 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. 55 din 23 februarie 2017 şi Convocatorul nr. 852 din 26
februarie 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 - Calin
3. Bolte Madalin-Vladut
4. David Vasile
5. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Marian Daniel
9. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Dobrican Dumitru.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, domnul Pop Nicolae – Ocolul Silvic, domnul Bila Ioan,
domnul Visovan Vasile si doamna Visovan Maria – Groși.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2017, care
a fost pus la dispoziţia consilierilor locali, pentru a fi studiat înainte de şedinţă.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că nu s-a trecut tot ce s-a
discutat.
Doamna secretar supune la vot aprobarea procesului-verbal din data de 31
ianuarie 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 de îndată din din data de 15 februarie
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 15
februarie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu 9 voturi pentru,
abținere 1.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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 Raportului de activitate al Ocolului
Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafetei de 335,33 Ha
padure, descrise la Amenajamentul UB Primaria Grosi, situata in extravilanul
municipiului Baia Mare si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
referitor la administrarea padurii comunale Grosi pentru anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea si insusirea documentului ,,ACORD
DE COOPERARE” pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern;
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea si insusirea documentului ,,ACORD
DE COOPERARE” privind organizarea si desfasurarea activitatilor statutare
in Statutul Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (PARTIAL), PENTRU
CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINA, VESTIAR, HALA P+1 CU
BIROURI SI IMPREJMUIRE – proiect nr. 346-574/2014;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar din comuna Grosi pentru anul 2017-2018;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de
interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de
venit minim garantat pentru anul 2017;
7. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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 Raportului de activitate al
Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea
suprafetei de 335,33 Ha padure, descrise la Amenajamentul UB
Primaria Grosi, situata in extravilanul municipiului Baia Mare si
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli referitor la administrarea
padurii comunale Grosi pentru anul 2017
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul inginer Pop Nicolae – Ocolul Silvic Municipal Baia Mare,
prezintă Raportul de activitate pe anul 2016 și bugetul de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017 .
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, Raportul de activitate se
prezinta anual inca din 2006 incoace. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare este unul
dintre cele mai serioase Ocoale Silvice din tara si lucreaza in regim silvic.
Domnul consilier David Vasile, spune ca trebuie rezolvate problemele
comunitatii.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune că doreste sa duca consilierii
locali sa vada cum se fura din pădurea comunală.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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 6 voturi pentru 0 voturi abțineri și 4
voturi împotrivă devenind Hotărârea nr. 8/2017 privind Raportului de activitate al
Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafetei de
335,33 Ha padure, descrise la Amenajamentul UB Primaria Grosi, situata in
extravilanul municipiului Baia Mare si aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli referitor la administrarea padurii comunale Grosi pentru anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea si insusirea documentului
,,ACORD DE COOPERARE” pentru organizarea si exercitarea functiei
de audit intern
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre
Domnul consilier Gaje Sorin, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că proiectul de hotarare este
conform legii. Este bine sa fie aprobat acest Acord, pretul este așa si așa.
Functionează foarte bine, este un fel de protectie a consiliului local si a primariei.
Sunt de acord si subscriu la acest proiect de hotarare.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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. 9/2017 privind aprobarea si insusirea documentului ,,ACORD DE
COOPERARE” pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea si insusirea documentului
,,ACORD DE COOPERARE” privind organizarea si desfasurarea
activitatilor statutare in Statutul Filialei Judetene Maramures a
Asociatiei Comunelor din Romania
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Domnul consilier Gaje Sorin, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe spune ca este o noutate, nu a mai fost
inainte. Este normal daca sunt activitati sa fie platite. Nu se va plati daca nu este
cazul. Subscriu la acest proiect de hotarare.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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. 10/2017 privind abrogarea si insusirea documentului ,,ACORD DE
COOPERARE” privind organizarea si desfasurarea activitatilor statutare in
Statutul Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (PARTIAL), PENTRU
CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINA, VESTIAR, HALA P+1 CU
BIROURI SI IMPREJMUIRE – proiect nr. 346-574/2014
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian Calin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că acest PUZ este avizat de catre
Consiliul Judetean si noi aprobam introducerea in intravilan. Acest PUZ a fost
platit de catre cei interesati si devine proprietatea comunei.
Domnul consilier Lupuț Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot aprobarea
proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul de hotărâre iniţiat de
domnul primar a fost votat cu 5 voturi pentrum, 0 voturi abțineri și 5 voturi
împotriva, astfel ca nu este indeplinit cvorumul prevazut de Legea 215/2001,
pentru aprobarea Proiectului de Hotarare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar din comuna Grosi
pentru anul 2017-2018
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
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 Lupuț Vasile, 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. 11/2017 privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar din comuna Grosi pentru anul 2017-2018
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de
interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2017
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian Calin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe spune ca este cazul fericit ca avem doar
5 dosare de beneficiari, iar cei cu copii mici nu au obligativitate în a efectua
activități. Eu zic că este în regulă.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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 /2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim
garantat pentru anul 2017
7. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier David Vasile, prezintă raportul de activitate pe anul 2016.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, solicită consilierilor care nu au
prezentat rapoartele de activitate pe anul 2016 conform legii, să le prezinte la
următoarea ședință a consiliului local, în caz contrar consilierii care nu îşi vor
prezenta rapoartele de activitate pe anul trecut vor fi sancţionaţi conform legii.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune
despre iluminatul public.
Domnul consilier Talpos Teodor, spune că, dorește să i se comunice
domnului consilier Gaje Sorin Cristian să regleze curentul, deoarece nu are de gand
să mai facă el asta. Își cere scuze, însă domnului consilier Gaje Sorin Cristian are
timp sa umble prin sat. Nu crede că a gresit nicăieri.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că nu este electrician.
Domnul consilier Talpos Teodor, spune că s-a săturat de acuzații.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că tot timpul vor fi nelamuriri.
Am solicitat sa ne sprijiniți cu inventarierea stâlpilor pentru depunerea proiectelor.
În Grosi este domnul Gavril Petrovan, iar la Ocoliș este domnul consilier Vasile
Lupuț.

Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune
despre proiectul indicatoare rutiere si semnalizatoare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că au fost mai multe sesizări
privind identificarea cu indicatoare rutiere și identificarea străzilor conform
nomenclatorului stradal. Am fost pe teren cu consilierii locali și poliția. Eu zic ca
este un lucru deosebit de bun și necesar. Vom solicita în scris cetățenilor să își
afișeze numărul la poartă în zona cat mai vizibila.
Inițierea proiectului privind semnele de circulație si restrictia de circulatie
pe unele strazi a fost votata în unanimitate.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
s-a mai vorbit despre camerele de luat vederi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a solicitat oferte pentru a
face o estimare pentru bugetul local.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
au fost discuții la URBIS pentru linia 16, cu condiția să rămână stația la cimitir.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a fost să vada care este
stadiul proiectului POIM. Am fost cuprinși cu 10 km pe Satu Nou de Jos și 5 km pe
Groși. Dacă vom primi finantare pentru Satu Nou de Jos pe Fonduri Europene, o să
încercăm ca cei 10 km de la Satu Nou de Jos să îi trecem la Groși. Am primit
sesizări de la cetățenii din Groși cum că pe lângă distrugerea drumului se distruge
și rezistența caselor. O să mutăm stația și tomberoanele lângă cimitir. Avem mai
multe oferte pentru stație de autobus. Avem nevoie de 2 stații. O să publicăm orarul
mijlocului de transport.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă adresa Asociației Club
Sportiv Satu Nou de Jos, cu privire la alocare de bani în buget pentru susținerea
activității sportive.
Prezintă solicitarea domnului Nedeș Ioan cu privire la aviz certificat de
urbanism.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei, spune că am
fost felicitați și am primit locul I la ACOR România pentru activitatea organizată în
data de 6 ianuarie 2017.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă despre terenurile de la Satu
Nou de Jos. În ce stadiu sunt evaluarile? Ați primit motivarea de la instanță cu
WELFARBE?
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen, răspunde că încă nu.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune despre lista pentru avizarea
anuală, că nu este obligatoriu în fiecare an.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, întreabă dacă în anii anteriori a fost
prezentată în fiecare an?
Domnul consilier Lupan Gheorghe, răspunde că dacă s-a cerut, da. Dorim
să fim si noi anuntati cand au loc sedințele celor de la Gal Mara-Natur.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că preocuparea noastră este de
a aduce investitori. Am demarat demersurile pentru evaluarea terenurilor în
vederea concesiunii. La întâlnirea cu Gal Mara-Natur se discută strategia de
dezvoltare. Există mai multe discuții prin care mai multe UAT-uri să participe la un

proiect. Suma este mică – 45.000 Euro.în luna martie Gal va reveni la Groși
împreună cu AFIR.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că primarul și viceprimarul
au avut o marjă de acomodare în administrația publică locală, iar de acum se va
face administrație așa cum trebuie să se facă. În ce stadiu este situația cu fâșia de
drum de la Satu Nou de Jos?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că a fost întăbulat din
greșeală de Consiliul Județean. Am făcut adrese și la OCPI și la CJ și au recunoscut
că au greșit.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
trebuie făcută o schiță pentru a se suprapune cu întăbularea.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că cei care au greșit să suporte
toate cheltuielile.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, întreabă referitor la drumul după
sat care duce la Prială până la Berindan?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că atunci când s-a făcut
întăbularea, drumurile din Satul Nou de Jos se trec în domeniul public.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că pe suprafața lăsată de
noi s-au întăbulat persoane fizice. De asemenea, pe parte ade iluminat în Satu Nou
de Jos am făcut un raport. Am inventariat 400 stalpi inclusiv proprietăți private. Nu
am considerat că trebuie făcută o detaliere pe strazi. Sunt luminatoare puse în mod
electoral. Oare de ce există zone fără justificare clară? Nu este în regulă. Există
Soc.com care fură iluminat public. Acolo trebuie văzut, deoarece perioada de
iluminat este neconformă. Trebuie luate măsuri – desemnarea altor persoane
responsabile, tragerea la răspundere a persoanelor vizate, întocmire de proiecte,
iluminatoare pe domeniul public. Noi favorizăm pe unii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că dacă tot a făcut o inspecție,
a solicitat să se dea pe strazile unde se fură. Poliția verifică sesizările. Trebuie să
spuneți nr. imobilului pentru a sesiza poliția.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune despre canalizare, apă,
drumuri, și anume că există locuințe care nu sunt cuprins eîn proiect.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că proiectul era prevăzut a se
încadra într-un milion euro. Urmează ca după implementarea acestui proiect să
discutăm despre cei rămași. Nici în Groși nu avem canalizare, iar când s-a făcut
zonificarea ați fost prezent.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune despre programul si
strategia de începere a recensământului la imobile
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că au plecat 2 oameni din
Primărie, să nu se ceară răspuns în 2 săptămâni. Se va discuta problema ridicată de
dumneavoastră.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, solicită să se meargă în cele 3sate
și să se dea idei de cum se poate r4ezolva problema cu câinii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că problema câinilor este
foarte mare. Încercăm să rezolvăm problema în cursul acestui an și dorim să
înființăm Poliție locală.

Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că la păduril s-au încălcat
niște reguli. S-a făcut un act adițional ilegal. În acest sens voi face o sesizare. Nu
mai e ce a fost.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că este perfect legal.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că pădurea trebuie administrată
în mod silvic. La constatarea că nu s-au facut tăierile legal, nu sunt în măsură să
constat acest lucru. Eu nu pot să spun dacă aveți sau nu dreptate.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că oricum va da asta public.
De la Satu Nou de Jos nu vă atingeți. Nu vă jucați! Se poate cere pentru pază
Ocoale silvice private. Legat de pășuni sper să nu se piardă subvenția la APIA.
Domnul Bila Ioan, spune că va deschide o acțiune cu pășunile. Au fost
conflicte de interese în 2011. Voi redeschide acțiunea. Eu am fost amendat că miam cerut drepturile. Vrem o Adunare generală!
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că anumite probleme care se
ridică nu au fost în acea perioadă. La Adunarea generală vom discuta și problema
pășunilor.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că se poate face împădurirea
pășunilor unde nu sunt folosite pentru animale. N-ar fi rău!
Avem o grămadă de concesiuni în comuna Groși care nu respectă contractele.
Vreau un raport pentru luna viitoare referitor la concesiuni. O problemă este BIOPAK. Este focar de infecție. Reziliem contractul!
Referitor la bugetul local ne-ați promis că ne consultați la întocmirea lui.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că asta o să facă dar cu
înțelegere, calm și răbdare.
Domnului consilier Gaje Sorin Cristian, spune că noi, aleșii locali, suntem
obligați să ieșim în fața publicului când va fi acea ieșire.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a amânat pentru că a fost
frig. De asemenea, la sediul ACOR ni s-a sugerat înființarea Serviciului Public de
Evidență a Persoanelor.
Domnul consilier Lupuț Vasile, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea acestei inițiative. Aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că o parte din personal a plecat,
vin proiecte pe Fonduri Europene, suntem puțini și nu mai facem față.
Doamna Vișovan Maria, solicită un răspuns la cerere sa.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a trimis răspunsul pe
poștă. Am început proiectul pentru iluminat, anul acesta vom aloca bani în buget
pentru pietruiri, iar pentru rețeaua de apă vom face proiect pentru asigurarea apei.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că la ieșirea din Groși, la Mitru
Hauși trebuie curățat gardul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca domnii consilieri din Satu
Nou de Jos să meargă la fața locului și să rezolve problema.
Domnul consilier Lupuț Vasile, 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, 28 februarie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lupuț Vasile

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.

