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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 28 iunie 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. 89 din 22 iunie 2018 şi Convocatorul nr. 4411 din 22 iunie
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. Pașca Călin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Marian Daniel.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, doamna inspector Feher
Anicuța, domnul topograf Armeanu Alexandru si domnii Fekete Gavril si Sabau
Dan din Groși.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 mai 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 25
mai 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen solicita consilierilor sa faca propuneri
pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian propune ca domnul consilier Berindan
Sebastian-Calin sa fie presedinte de sedinta.

Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen supune la vot propunerea domnului
consilier Gaje Sorin-Cristian ca domnul consilier Berindan Sebastian-Calin sa fie
ales presedintele de sedinta. Prounerea a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier, Berindan Sebastian-Calin 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 studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Amenajare Parcul Eroilor –
Monumentul eroilor”
3. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Ocolului Silvic
municipal Baia Mare a suprafetei totale de 335,53 ha de padure comunala
proprietate privata a comunei Grosi si aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli referitor la administrarea padurii comunale Grosi pentru anul
2018;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
,,LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIR’’, in localitatea Grosi, Strada
Dumbravei f.n. comuna Grosi, judetul Maramures
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea
Consiliului Local Grosi nr. 65 din 26 octombrie 2017;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea identificarii cu elemente de carte
funciara a suprafetelor de teren de 357149 mp si 1772mp cuprinse in
domeniul privat al comunei Grosi;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii suprafetei de 57000 mp
în CF 17400 Baia Mare conform planului de amplasament si delimitare;
8. Probleme curente – interpelari.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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 ca sunt luate in discutie 3 obiective,
din care primele 2 pe PNDL, care ar fi bine sa fie finantate. Pacat ca drumul comunal
DC 47 nu s-a incadrat pe fonduri europene. Ramane de vazut cand se va finaliza.
Trebuie sa vedem parerea oamenilor pentru monument.
Domnul consilier Berindan Sebastian, 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. 27/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Groși pe anul
2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Amenajare Parcul Eroilor –
Monumentul eroilor”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamnul viceprimar Ardusatan Gavril, 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 exista discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin 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. 28/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei ,,Amenajare Parcul Eroilor – Monumentul eroilor”

3. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Ocolului Silvic
municipal Baia Mare a suprafetei totale de 335,53 ha de padure comunala
proprietate privata a comunei Grosi si aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli referitor la administrarea padurii comunale Grosi
pentru anul 2018
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, 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 ca in urma cu cativa ani erau multe
discutii privind administrarea padurii, dar nu este alta solutie. Padurea comunei
trebuie administrata de catre regimul silvic. Este un lucru foarte bun. Imi pare foarte
bine ca, Consiliul local si personalul din administratie au ajuns la această concluzie.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 29/2018 privind darea in administrarea Ocolului Silvic municipal
Baia Mare a suprafetei totale de 335,53 ha de padure comunala proprietate privata

a comunei Grosi si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli referitor la
administrarea padurii comunale Grosi pentru anul 2018
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
,,LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE’’, in localitatea Grosi, Strada
Dumbravei f.n. comuna Grosi, judetul Maramures
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna inspector Feher Anicuta, 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 sunt discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 30/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
,,LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE’’, in localitatea Grosi, Strada Dumbravei
f.n. comuna Grosi, judetul Maramures

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea
Consiliului Local Grosi nr. 65 din 26 octombrie 2017
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihut Alina, 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 sunt discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian, 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. 31/2018 privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local
Grosi nr. 65 din 26 octombrie 2017

6. Proiect de hotarare privind aprobarea identificarii cu elemente de carte
funciara a suprafetelor de teren de 357149 mp si 1772 mp cuprinse in
domeniul privat al comunei Grosi

Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihuț Alina, 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 sunt discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 32/2018 privind aprobarea identificarii cu elemente de carte funciara
a suprafetelor de teren de 357149 mp si 1772 mp cuprinse in domeniul privat al
comunei Grosi
7. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii suprafetei de 57000 mp în
CF 17400 Baia Mare conform planului de amplasament si delimitare
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna Mihuț Alina, 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 sunt discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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. 33/2018, privind aprobarea inscrierii suprafetei de 57000 mp în CF
17400 Baia Mare conform planului de amplasament si delimitare
8. Probleme curente – interpelări
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, prezinta o solicitare facuta de catre
Gigale Catering S.R.L. pentru concesiunea unui teren in suprafata de 2500 – 3000
mp.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, felicita echipajul Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta pentru locul I la faza judeteana si le ureaza succes la faza
interjudeteana ce va avea loc la Timisoara.
De asemenea domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezinta o sesizare a
cetatenilor din Satu Nou de Jos, strada Ciresilor, pentru largirea acestei strazi sau
stabilirea unui sens unic. Domnii Nichita Aurel si Magda Gherasim si-au construit
case in localitatea Satu Nou de Sus in imediata apropiere cu strada Carbunareasa din
localitatea Grosi si solicita acceptul Consiliului local pentru racordarea la reteaua de
apa si gaz.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca reteaua de gaz si apa este a
noastra si trebuie purtate discutii cu cei de la VITAL pentru a nu se diminua debitul

de apa. Normal ar fi sa intervina si Primaria Baia Sprie pentru a rezolva problema.
Persoanele respective trebuie ajutate, dar trebuie vazut sa nu ramanem noi fara debit
pe retea.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca inainte de a da acceptul vom
solicita un punct de vedere de la VITAL.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezinta solicitarea domnului Fekete
Gavril din Grosi pentru un teren in contul terenului de pe strada Joseni in vederea
largirii strazii. La fel solicita compensare de teren in acceasi zona si domnul Sabau
Dan. Domnul primar spune ca suntem la faza de verificare.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca trebuie facute verificari si
terenul in cauza intabulat de catre comuna.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca vom reglementa situatia
juridica a terenului. Domnul Fekete Gavril spune ca este dispus sa renunte la o
portiune de teren in favoarea largirii drumului. In principiu suntem de acord dar
trebuie sa urmam calea legala.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca echipa de fotbal ACS Satu
Nou de Jos a promovat in Liga a IV-a si solicita suma de 3000 lei. Va prezint adresa
de la DRUSAL prin care solicita autorizație de construire pentru cresterea capacitatii
de depunere a deseurilor pe platform provizorie.
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, spune ca la urmatoarea sedinta de
consiliu local va invita pe presedintele Consiliului judetean.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, aduce la cunostiinta sedinta de la
VITAL pe POIM. Discutiile sunt destul de avansate, am dus lista cu strazile pe care
se va face canalizarea, urmand sa se faca o evaluare economica pentru a vedea unde
ne incadram. De asemenea avem in vedere achizitionarea unui buldoexcavator.
Urmeaza sa incepem demersurile pentru infiintarea politiei locale. Tinerii din
localitatea Ocolis, solicita sprijin pentru construirea unui teren de sport. Comuna
Grosi nu are teren disponibil in Ocolis dar se poate face un schimb de teren.
Domnul consilier Talpos Teodor, spune ca, canalizarea de la Satu Nou de Jos
la podul de la Catalina curge de o saptamana.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, spune ca santurile din comuna nu sunt
curatate.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian spune ca s-a epuizat situatia cu
solicitarea in padure. Cum s-au intabulat terenurile fara acordul Consiliului local?
Cel mai prejudiciat este Ocolisul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca poate pune la dispozitie toate
documentele necesare.
Domnul consilier Gaje Sorin intreaba daca s-au intabulat cele 17 hectare.
Domnul topograf Armeanu Alexandru, spune ca cele 17 ha sunt intabulate pe
Hoffer in urma incheirii contractului de vanzare-cumparare iar Comuna Grosi mai are
in proprietate, in zona respective 13 ha de teren.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, 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 iunie 2018 la sediul Primăriei
comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Groşi,
judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Berindan Sebastian-Calin

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.

