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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 28 noiembrie 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. 150 din 23 noiembrie 2017 şi Convocatorul nr. 6741 din
23 noiembrie 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. David Vasile
4. Gaje Sorin-Cristian
5. Lupan Gheorghe
6. Lupuț Vasile
7. Marian Daniel
8. Pașca Călin-Florin
9. Talpoș Teodor
Lipseasc domnii consilieri Bolte Madalin-Vladut si Dobrican Dumitru.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, preotul comunei Groși Pop Claudiu, șef de post Ungur
Ioan și domnul Băban Dorin – Satu Nou de Jos.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 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 26
octombrie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local Groși nr 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea
proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI,
COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat
public în Comuna Groși, județul Maramureș”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de carte
funciară a suprafețelor de teren de 1367 mp și 1272 mp cuprinse în
domeniul privat al comunei Groși;
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 8.552 mp, proprietate privată a
comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 50646 – Groși, nr. cad 50646 în scopul realizării
unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE,
DEPOZITARE SERVICII”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului organizării Rețelei
Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși
pentru anul școlar 2018-2019;
6. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local Groși nr 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea
proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI,
COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”
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 regretă că vechiul proiect nu
s-a putut implementa. O bază sportivă foarte frumoasă costa undeva la 150.000
euro si din păcate nu era susținere. Este bine că se face și așa și că se aduc bani la
buget.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că este o modificare de anexă
referitoare la suprafață. Sperăm ca acest complex sportiv în primă fază să fie
finanțat.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 67 /2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local
Groși nr 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „COMPLEX
SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL
MARAMUREȘ”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat
public în Comuna Groși, județul Maramureș”
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 David Vasile, prezintă raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că există o problemă cu
iluminatul public și speră să rezolve această problemă cât mai repede.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 68/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat public în
Comuna Groși, județul Maramureș”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea identificării cu elemente de
carte funciară a suprafețelor de teren de 1367 mp și 1272 mp cuprinse în
domeniul privat al comunei Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Armeanu Alexandru, prezintă raportul şi avizul favorabil,
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că este vorba despre terenul de
lângă cimitirul de pe miriștină care urmează a fi dezmembrat pentru a putea fi dat
parohiei ortodoxe din Groși în vederea realizării capelei.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
pe diferența de teren rămasă se dorește a face un monument al eroilor din cele
două războaie. Rămâne de văzut prețul.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, propune să se pregătească un Proiect
de Hotărâre al Consiliului Local pentru constituirea de convenție - drept de
superficie pe 10 ani pentru Parohia Ortodoxă, pentru ridicarea capelei.
Preotul comunei Groși Pop Claudiu, expune opinia favorabilă vis-a-vis de
proiectul propus. Dacă această capelă se va concretiza, vor avea acces toți
credincioșii satului Groși cu o condiție minimală, ca toate familiile, indiferent de
confesiune să-și achite integral taxa stabilită de consiliul bisericii, estimată în
valoare de 400 lei/ familie, 200 lei/vaduvi, achiatată o singură dată.

Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 69/2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte
funciară a suprafețelor de teren de 1367 mp și 1272 mp cuprinse în domeniul
privat al comunei Groși
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei
parcele de teren în suprafață de 8.552 mp, proprietate privată a
comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși,
identificat prin CF nr. 50646 – Groși, nr. cad 50646 în scopul realizării
unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE,
DEPOZITARE SERVICII”
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 Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul şi avizul favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, expune oportunitatea proiectului de
hotărâre, având în vedere planul de detaliu din trecut și întreruperea valului
investițional datorat crizei financiare din anii 2009-2011. Aduce argumente în
favoarea grăbirii procedurii de licitație.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 70/ 2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele
de teren în suprafață de 8.552 mp, proprietate privată a comunei, situate în
localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, identificat prin CF nr. 50646 – Groși,
nr. cad 50646 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1
„PRODUCȚIE, DEPOZITARE SERVICII”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului organizării Rețelei
Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși
pentru anul școlar 2018-2019
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, 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.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, prezintă
raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.

Nu există discuții.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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. 71/2017 privind aprobarea proiectului organizării Rețelei Școlare
a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar
2018-2019
6. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, se
angajează ca în ședința din luna decembrie să prezinte situația posibilității de
investiții în zona pășunii împădurite de la Satu Nou de Jos (Pădurea Ocolișului).
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul „Bănuț pentru un
zâmbet”, demarat de către personalul primăriei, având ca scop strângerea de
fonduri pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Si cine dorește poate să facă o
mică donație în urnă. De asemenea, prezintă:
- Solicitarea de amplasare panou publicitar SC Zalău, pe terenul proprietate
a comunei Groși situat șa intersecția DN 18 cu drumul comunal DC 48
Groși. Solicită încheierea unui contract de montare panou.
- Adresa Școlii Gimnaziale Groși prin care solicită sprijinul pentru
susținerea financiară din buget a cadourile de craciun pentru elevi. Suma
solicitată și care dorim să o susținem este în valoare de 3.000 lei. Aceste
cadouri ne-am gândit să le acordăm chiar în ziua cu piesa de teatru de
păpuși susținuță la Căminul Cultural Groși, pe data de 13 decembrie.
- Solicitarea domnului Pașca Teodor de concesionare teren în suprafață de
10 ari, teren lângă pălincie, pentru a face o spălătorie auto.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că acolo terenul este de 1 ha, pe
sub gard trece conducta de gaz. Din punctul său de vedere acolo este potrivit pentru
o investiție mare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că au început demersurile, s-au
făcut măsurători împreună cu topograful Armeanu Alexandru, pentru actualizare
date CF în zonă. De asemenea, spune că există 2 adrese în legătură cu câinii
dezlegați, câini fără stăpâni, iar pentru că este aici și domnul Ungur Ioan - șef de
post, ar dori să se rezelve și această problemă, întrucât săptămânal primim sesizări
legate se câini, am dori să ne sprijine poliția în această problemă. Dat fiind faptul
că s-a finalizat montarea indicatoarelor și semnalizarea rutieră, aș dori dacă se
poate să se intensifice verificările, mai ales controale în zona dintre Groși și Satu
Nou de Jos.
SC URBIS a comunicat că înregistrează pierderi în mod constatnt în ceea ce
privește transportul cam pe toate UAT-urile și solicită finanțare, dar în cadrul
ședinței organizate de ADI MM niciun primar nu a fost de acord.
Anul viitor se va organiza la nivelul comunei Groși, concursul „Prietenii
Pompierilor” și pentru a stimula SVSD-ul, respectiv pentru ca ei au participat
aproape la fiecare acțiune de voluntariat la nivelul comunei, propunem să îi
stimulăm cu un premiu de 150/servant, în total 1650 Lei.

Domnul consilier Pașca Călin-Florin, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea propunerii iniţiate de domnul primar. Propunerea iniţiată de domnul
primar a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a început distribuirea
materialului antiderapant și am încercat să amplasăm acești saci, în special pe
drumurile în pantă. S-a finalizat și proiectul cu amplasarea stațiile de autobus cât și
montarea coșurilor de gunoaie, cu ajutorul domnului consilier David Vasile.
Prezintă solicitarea Clubului Sportiv Satu Nou de Jos prin președintele
asociației d-nul Bărbuș Claudiu Romeo pentru alocarea sumei de 1500 lei pentru
susținerea echipei de fotbal din Satu Nou de Jos.
Legat de deșeurile menajere aruncate haotic pe teren, domnul părinte Pricop
și domnul doctor Petca au spus că s-a rezolvat problema.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, roagă consilierii să se gândească unde
s-ar putea amplasa deșeurile din construcții. De asemenea, s-a început amplasarea
containerelor pentru colectarea peturilor de către societatea Drusal, iar la momentul
actual pe comuna sunt undeva la 15 bucăți. Unde considerați că ar mai fi necesar
amplasate?
Domnul consilier Lupuț Vasile, spune că în Ocoliș ar mai trebui încă 5
containere.
Domnul Băban Dorin, spune că a primit de la primărie un Certificat de
Urbanism și că nu are drept de servitute. Cine poate rezolva această problemă?
Spune că este un om sărac și nu are bani să construiască. Ar dori un răspuns pe cale
amiabilă.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în urma sesizării s-a
deplasat la fața locului, Primăria nu are competență în stabilirea dreptului de
servitute. L-a sfătuit pe somnul Băban să cheme vecinii cu care să se înțeleagă,
deoarece dorește să i se rezolve o problemă care nu este în atribuția primăriei.
Domnul consilier Pașca Călin-Florin, 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 noiembrie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pașca Călin-Florin

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.

