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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 30 ianuarie 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. 48 din 25 ianuarie 2018 şi Convocatorul nr. 455 din 25
ianuarie 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. Marian Daniel
10. Pașca Călin-Florin
11. Talpoș Teodor
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda și domnul consilier al
primarului Prelucan Ciprian, domnul sef de post al Politiei Rurale Grosi Ungur
Ioan, doamna director Scoala Gimnaziala „Gheorghe Lupan” Groși Bunu Liliana,
domnul Lupse - Ocolul Silvic, domnul Bila Ioan și Horje Gavril - Grosi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 11 decembrie 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 11
decembrie 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 extraordinare din data de 20 decembrie
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 20
decembrie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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 contului de execuție a bugetului
la data de 31 decembrie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al
Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea
suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de amenajamentul UB
Primăria Groși, situată în extravilanul Municipiului Baia Mare și
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea
pădurii comunale Groși pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de constituire a
dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși,
comuna Groși, județul Maramureș, în natură teren intravilan în
suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 –
Groși;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire
a riscurilor în comuna Groși pe anul 2018;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de
învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 20182019;
6. Probleme curente – interpelări.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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 contului de execuție a bugetului
la data de 31 decembrie 2017
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 că există deja experiența
aprobării contului de execuție și consideră că situația stă destul de bine. Există
fondurile europene pe Căminul cultural Groși și Extindere canalizare Satu Nou de
Jos. A mai menționat și la sedința pe comisii că s-au cheltuit mai mulți bani la
drumuri prin escavarea din râu. Recomandă ca pe viitor să nu se mai facă
escavari, fiind cheltuieli mult prea mari. Susține acest proiect de hotărâre și votează
pentru.

Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
nu au fost cheltuieli excesive. Au fost mai multe puncte de atins dar legislația ne-a
descurajat in multe privințe. Cel mai important este că se va merge pe reparații
drumuri.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 1/2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data
de 31 decembrie 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al
Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea
suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de amenajamentul UB
Primăria Groși, situată în extravilanul Municipiului Baia Mare și
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea
pădurii comunale Groși pentru anul 2018
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul Lupșe, prezintă raportul de activitate.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că se poate lăuda că a fost în
teren și s-au făcut inspecțiile la fața locului. Am constatat foarte multă masă
lemnoasă căzută. Ar fi bine să se poată valorifica către populație.
Domnul Lupșe, spune că fără amenajament nu se poate face nimic.
Domnul consilier Ardusătan Gavril, viceprimarul comunei Groși, spune că
se așteaptă finalizarea amenajamentului.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că se pot exploata către
populație lemnele căzute în baza unor tabele cu persoanele doritoare de achiziție.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, întreabă ce lemne sunt?
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că predomină fagul.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 2 /2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului
Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha
pădure, descrise de amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul
Municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la
administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de constituire a
dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși,
comuna Groși, județul Maramureș, în natură teren intravilan în
suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 – Groși
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 Berindan Sebastian Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că această discuție a existat și
anul trecut. Este o problamă mai veche a comunei Groși lipsa capelei si este foarte
bine că am găsit procedura corectă de superficie. Este cea mai bună soluție pentru a
se putea realiza capela. Oricum capela va costa niște bani veniți de la populație dar
și de la consiliul local.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că sunt niște norme europene
care trebuie respectate.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că acest proiect a fost discutat
și în luna decembrie, dar actele s-au finalizat foarte târziu. Și în Consiliul Prohial sa discutat despre administrarea capelei. Având în vedere că noi punem la dispoziție
terenul, capela va fi construită de către Parohia ortodoxă Groși, revenindu-i
atribuțiile de administrare. Noi am venit cu o propunere pentru a da în
administrare acest serviciu, al cimitirelor și al capelei, la o firmă autorizată.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 3/2017 privind aprobarea Convenției de constituire a dreptului de
superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși, comuna Groși, județul
Maramureș, în natură teren intravilan în suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral
53477, înscris în CF 53477 – Groși
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire
a riscurilor în comuna 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 şi avizul favorabil,
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian , prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 4/2017 privind privind actualizarea Planului de analiză și acoperire
a riscurilor în comuna Groși pe anul 2018

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Doamna director Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan” Groși Bunu
Liliana, spune că situația este foarte complicată la nivel de țară, cât și la nivel de
județ. Populația școlară a scăzut în ultimii 4 ani cu 10.000 de elevi/ județ. Costul
standard/elev nu este calculat corect. Școala este finanțată în funcție de numărul de
elevi. Am încercat să facem tot ce se poate și anume să ne străduim să aducem
elevi. La nivelul școlii arată că de la preșcolari începând se duc copiii în oraș și îi
pierdem. Nu ne ajung banii de salarii. În ceea ce privește economiile la nivelul
școlii, ne încadrăm la numărul de elevi, dar nu am avut dosare de gradații de merit,
nu se plătește niciun spor, nici o oră suplimentară.
Domnul șef de post al Poliției Rurale Groși Ungur Ioan, întreabă dacă poate
estima peste câtiva ani dacă se va aduce la simultan? Deoarece, dacă se va ajunge
la simultan se vor piere mai mulți elevi.
Doamna director Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan” Groși Bunu
Liliana, spune că fără o creștere a efectivelor la preșcolari, fără a aduce facilități
adevărate învățământului preșcolar, nu crede. Nu este de acord cu orele simultan,
dar dacă vreodată se va ajunge la desființarea școlii, preferă să se alipească la o
școală din oraș. Ar fi foarte bine dacă s-ar putea realiza grădinița cu program
prelungit la Satu Nou de Jos, în speranța că s-ar putea rezolva problema.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că o apreciază pe doamna
director pentru că este o luptătoare. Se luptă să mențină Școala gimnazială din
comuna Groși și noi ar trebui să o susținem.
Domnul șef de post al Poliției Rurale Groși Ungur Ioan, spune că șoferul nu
are voie să transporte mai mulți elevi decât sunt numerele de locuri.
Domnul consilier Bolte Madalin Vladut, spune că de multe ori microbuzul
așteaptă copii să vină pe jos de la biserică.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, propune să se facă corp comun toți
directorii. Toți directorii se luptă să atragă copii la școală prin campanii de
promovare.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, mulțumește doamnei director pentru
prezență și dorește să puncteze câteva lucruri. Se va incerca, împreună, după
vacanță să se rezolve această problemă. Au fost mai multe discuții legate de școală
și am promis că vom face tot ce ne stă în putință pentru a sprijinii școala, dar așa
cum a spus și doamna director, este vorba de costul standard/elev. În ședința avută

în cadrul Asociațiilor Comunelor de săptămâna trecută, am ajuns la concluzia că se
vor face moduri legale în care să se facă plata pe standard cost/clasă. Am depus
proiect pentru reabilitarea școlii din Satu Nou de Jos și am vorbit azi cu domnul
președinte Zetea care ne-a spus că urmează să semnăm contractul de finanțare pe
PNDL. Dacă situația nu se rezolvă în cateva luni, poate ar fi bine să prevedem
reparațiile minime din bugetul local. Vom face toate demersurile pentru a face
deschiderea în toamnă.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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. 5/2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ
preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019
6. Probleme curente – interpelări
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a întocmit Raportul privind
starea socio-economică a comunei Groși pe anul 2017, care poate fi accesat de
oricine dorește pe site-ul primăriei. Totodată, avem un nou angajat, consilier al
primarului, pe domnul Prelucan Ciprian și care se va ocupa cu gestionarea și
întreținerea site-ului primărie cât și plata online.
Prezintă sesizarea domnului fost consilier Berindan Avram cu privire la
câinii vagabonzi din Satu Nou de Jos. Începând de săptămâna trecută s-a deplasat
pe teren și au fost sancționați proprietarii ai căror câini care sunt lăsați dezlegați.
Solictarea Sc Penta Media Advertising – contract asociere în participațiune
pentru amplasarea unui publicitar pe terenul comunei Grosi.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, preşedintele de şedinţă, supune la
vot aprobarea solicitării iniţiate de domnul primar. Aceasta a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că a participat la ședința pe
A.D.I. Zona Metropolitană, împreună cu SC Vital SA. Există câteva drumuri
private pe care nu se va putea face investiția. De asemenea, prezintă adresa URBIS
cu privire la mărirea taxelor de transport. Se constată că lunar se produc pierderi.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, întreabă dacă s-a mai făcut ceva în
legătură cu concesionarea terenului de lângă fostul CAP, cât și despre terenul de
lângă rampa de gunoi?
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că se dorește a se face PUZ pe
zone, pentru dezvoltare economică. Pentru iluminat a fost începută modernizarea
încă de anul trecut, iar la Satu Nou de Jos se va finaliza după modernizarea liniei
electrice.
Domnul consilier Dobrican Dumitru, întreabă cine poate să pună piatră pe
drumul de pe coastă, dat fiind faptul că în curând se apropie Sărbătorile Pascale.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, răspunde că din punct de vedere
legal, primăria nu poate face acest lucru, ci biserica. În ceea ce privește
dezăpezirea, s-a încercat a se merge pe toate străzile.
Domnul consilier Talpoș Teodor, spune că în Satu Nou de Jos nu sunt
făcute toate șanțurile.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, propune să se acceseze fondurile de
la cadastru.

Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că în urma sesizărilor făcute de
la Târgul Auto, s-a făcut solicitare pentru sprijin din partea poliției.
Domnul șef de post al Poliției Rurale Groși Ungur Ioan, prezintă raportul
privind activitatea de prevenire la nivel de comună.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că se constată că este nevoie
din ce în ce mai mult de poliție locală.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că la noi nu prea există
spiritul civic. Ar trebui făcută o campanie de sensibilizare a oamenilor.
Domnul Bila Ioan, spune că anul trecut a avut probleme la Satu Nou de Sus
cu pășunea. Ar dori să se i-a măsuri în privința aceasta. Este drum pe lângă
marginea pașunii și nu mai dorește să se umble cu mașina peste pășuni.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, spune că aceste lucruri se discută în
ședință la Asociația crescătorilor.
Domnul consilier Gaje Sorin Cristian, 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, 30 ianuarie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gaje Sorin Cristian

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.

