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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 29 noiembrie 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. 123 din 23 noiembrie 2018 şi Convocatorul nr. 7790 din 23
noiembrie 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
3. Bolte Madalin
4. David Vasile
5. Dobrican Dumitru
6. Gaje Sorin-Cristian
7. Lupan Gheorghe
8. Lupuț Vasile
9. Marian Daniel
10. Pasca Calin
11. Talpoș Teodor
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda și doamna inspector Feher
Anicuta.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 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 31
octombrie 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier, Lupan Gheorghe 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 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Grosi pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului organizarii Retelei
Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Grosi
pentru anul scolar 2019-2020;
3. Probleme curente – interpelari.
Domnul consilier Lupan Gheorghe 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 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Grosi 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, preşedintele de şedinţă, spune ca
rectificarea de buget s-a facut doar din reglare si plusare din venituri proprii. Era foarte
bine daca am fi primit bani de la Consiliul Judetean. Rectificarea este in regula.
Domnul primar Boltea Florin – Daniel, spune ca se vor organiza la nivelul
primăriei mai multe evenimente, inclusiv cadourile pentru copii pe care le vom da la
scoala.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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.
58/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30
septembrie 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului organizarii Retelei
Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Grosi
pentru anul scolar 2019-2020
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 exista discutii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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.
59/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30
septembrie 2018
3. Probleme curente – interpelări
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, îi informează pe domnii consilieri ca s-a
reusit editarea unui nou numar al Gazetei de Grosi cu ocazia Centenarului. In data de 2
decembrie organizam un spectacol de colinde la Satu Nou de Jos, iar in data de 16
decembrie un concert de colinde la Grosi. Avem si o campanie de intrajutorare a
persoanelor sarace. Deja s-a inceput sa se aduca haine pentru familiile nevoiase.
A fost prezentata documentatia adusa de catre S.C. Hoffer si a fost discutata situatia
terenului din fata CIMP-ului pentru vanzare sau concesionare intr-un singur lot după
ce va fi rezolvată problema conductei de gaz.
De asemenea societatea comercială ARAMIS INVEST SRL a solicitat acordul
Consiliului Local Groși pentru inițierea unui Plan Urbanistic Zonal ”Zona mixtă –
servicii – comerț, producție, depozitare” pe terenuri, proprietatea Comunei Groși,
identificate prin CF 119621- Baia Mare, în suprafață de 34192 mp și CF 119622 - Baia
Mare în suprafață de 6139 mp (drum), situate în UAT Baia Mare.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, cere ca Aramis sa vina cu o solutie
pentru a fi retrocedate Comunei Groși cele 13 hectare, luate în mod abuziv.
În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței, Consiliul Local Groși, cu 10 voturi
pentru, 1 vot împotrivă (Gaje Sorin-Cristian) și cu 0 voturi abținere, și-a dat acordul de
principiu, ca terenurile aflate în proprietatea Comunei Groși, identificate prin CF
119621- Baia Mare, în suprafață de 34192 mp și CF 119622 - Baia Mare în suprafață
de 6139 mp (drum) să fie cuprinse și studiate în cadrul Planului Urbanistic Zonal
inițiat, cu condiția ca după finalizarea documentației și înainte de aprobarea acesteia de
către Municipiul Baia Mare, un exemplar din documentație să fie înaintat Consiliului
Local Groși în vedrea însușirii acesteia.
Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, spune ca avand in vedere ca este UAT
Groși noi raspundem de toata suprafata comunei. In sedinta trecuta ati spus ca padurea
este a mea dar este a Comunei Groși și prin urmare Consiliul local Groși o
administrează.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca in zona respectivă problemele
de mediu sunt foarte grave.

Domnul consilier Gaje Sorin-Cristian, intreaba care este situatia cu ASSOCul? Este dezastru acolo totul este in paragina.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca se va interesa dar din cate se
stie asociatia este in proces cu constructorul.
Domnul consilier Dobrican Dumitru. spune ca se bucura ca face parte din
aceasta echipa si felicita toti consilierii pentru activitatea desfasurata. De asemenea
felicita pe domnul consilier David Vasile pentru implicarea dumnealui in activitatile
de voluntariat.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că în ședința de la școală doamna
director si-a exprimat dorinta de a lucra cu doamna coregraf Amalia Muresan. Am
inteles ca doamna Amalia a facut o adresa ca renunta. Cei de la drumurile nationale au
venit pana la urma si au pus ca si acostament pe marginea drumului DN 18 b nisip.
Am vazut ca pe terenul solicitat de domnul Ghita se lucreaza. Inca nu s-a raspuns la
solicitarea domnului Dorofteese Daniel Ilie, referitor la solicitarea privind extinderea
rețelei de gaze naturale pe strada Cărbunăreasa.
Domnul primar Boltea Florin-Boltea, spune că, întrucăt bugetul Comunei
Groși este mic, lucrările de extindere a gazelor naturale nu au putut fi cuprinse în
bugetul local.
Domnul consilier Talpos Teodor, spune ca iluminatul public porneste prea
repede si se stinge prea repede.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune ca incepand cu data de 1
decembrie iluminatul public va functiona toata noaptea.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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, 29 noiembrie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei
Groşi, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gheorghe LUPAN

SECRETAR
Alina-Carmen MIHUŢ

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.

