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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 30 Martie 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. 62 din 24 martie 2017 şi Convocatorul nr. 1516 din 24
martie 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. David Vasile
4. Gaje Sorin-Cristian
5. Lupan Gheorghe
6. Lupuț Vasile
7. Marian Daniel
8. Pașca Călin-Florin
9. Talpoș Teodor
Lipsește domnul consilier Dobrican Dumitru și domnul consilier Bolte
Madalin-Vladut.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, doamna director Bunu
Liliana și doamna contabil Zoicaș Ligia - Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan”
Groși.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 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 28
februarie 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 din data de 16 martie
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 16
martie 2017. Conţinutul procesului-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, declară deschise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Groşi.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, solicită completarea ordinii de zi cu
alte două proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului
Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare
a formei consolidate a acestuia;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a
contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii
serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separata si
transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare,
partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi si LOT 2:
Zona 4 Targu Lapus
Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă supune la vot
aprobarea completării ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi, completat cu cele
doua proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Groși pe
anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică
deschisă, cu strigare a unei suprafețe de 1995 mp teren situat în localitatea
Satu Nou de Jos, aparținând domeniului privat al comunei Groși, în vederea
construirii unui obiectiv cu funcțiune în zona „PRESTĂRI SERVICII
MEDICALE”;
3. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară a
unor imobile aparținând domeniului public al comunei Groși;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai
persoanelor cu handicap la nivelul comunei Groși;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (PARȚIAL), PENTRU
CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINĂ, VESTIAR, HALĂ P+1 CU
BIROURI ȘI IMPREJMUIRE – proiect nr. 346-574/2014;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului
Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei
consolidate a acestuia;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a
contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului
de salubrizare pentru activitatile de colectare separata si transport separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare, partea de sud a judetului
cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi si LOT 2: Zona 4 Targu Lapus
8. Probleme curente – interpelări.

Domnul consilier Marian Daniel, preşedintele de şedinţă, supune la vot
aprobarea ordinii de zi, completata. Ordinea de zi, completata a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei
Groși pe anul 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 a analizat cu atenție bugetul și
se vede că se procedează la fel ca și anii anteriori, cu foarte mare atenție, pentru
echilibrarea bugetului. Avem un buget destul de mare față de anii precedenți.
Există 2 secțiuni - secțiunea de funcționare care este echilibrată și secțiunea de
dezvoltare, care este destul de complicată, fiind probleme la atragerea fondurilor
europene. Avem deja 4 km de canalizare și se va face extinderea. La extindere apă
pe Groși, aș dori să menționez să se prindă și zona Cărbunăreasa. La apă în comuna
Groși avem 75 km. Apreciez faptul că ați mers în continuare cu proiectele inițiale
și susțin proiectul de hotărâre.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, ține să-i mulțumească domnului
consilier Lupan Gheorghe, fostului primar, pentru proiectele inițiate și
menționând că acestea vor fi continuate.
Domnul consilier David Vasile, spune că încearcă să informeze și să se
aducă cetățeni cu domiciliul în Groși.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, spune că s-a optat pentru a merge mai
mult pe problema Josenilor cu drumul, pentru că probabilitatea de a avea canalizare
în această zona este mult mai mică, tocmai din acest motiv să ne axăm pe acesta.
Doamna contabil Zoicaș Ligia - Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan”
Groși, spune despre alocarea banilor pentru burse în valoare de 9000 lei, adica 40
burse x 25 lei.
Doamna director Bunu Liliana, spune că este un lucru bun și dorește să
mulțumească pentru susținere. De asemenea, mulțumește pentru partea de buget.
Am ajuns la un consens, în urma discuțiilor avute în sedinta de consiliu a școlii, am
cedat la unele lucruri, ca de exemplu la partea cu scările de la Satu Nou de Jos, la
partea de investiții am făcut 2 proiecte și am înțeles că prioritar este amenajarea
grădiniței de la Satu Nou de Jos și amenajarea terenului de sport la școala mică.
Mulțumesc pentru că ați fost de acord cu programul prelungit la clasele primare,
începând cu anul școlar viitor.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, felicită realizarea revistei dar ar fi
apreciat să fi fost pusă o poza de la dezvelirea bustului învățătorului.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, mulțumește pentru prezență și roagă
conducerea școlii să fie alături în dezbaterile publice.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 17 /2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Groși pe
anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică
deschisă, cu strigare a unei suprafețe de 1995 mp teren situat în
localitatea Satu Nou de Jos, aparținând domeniului privat al comunei
Groși, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiune în zona
„PRESTĂRI SERVICII MEDICALE”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, spune despre importanța
delimitarii terenului.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 18/2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă,
cu strigare a unei suprafețe de 1995 mp teren situat în localitatea Satu Nou de Jos,
aparținând domeniului privat al comunei Groși, în vederea construirii unui
obiectiv cu funcțiune în zona „PRESTĂRI SERVICII MEDICALE”
3. Proiect de hotărâre privind identificarea cu elemente de carte funciară
a unor imobile aparținând domeniului public al comunei Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 19 /2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor
imobile aparținând domeniului public al comunei Groși
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților
personali ai persoanelor cu handicap la nivelul comunei Groși
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 20/2017 privind aprobarea numărului asistenților personali ai
persoanelor cu handicap la nivelul comunei Groși
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
pentru INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (PARȚIAL),
PENTRU CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINĂ, VESTIAR, HALĂ
P+1 CU BIROURI ȘI IMPREJMUIRE – proiect nr. 346-574/2014
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 21/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (PARȚIAL), PENTRU CONSTRUIRE
MOTEL P+2, PISCINĂ, VESTIAR, HALĂ P+1 CU BIROURI ȘI IMPREJMUIRE –
proiect nr. 346-574/2014
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului
Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a
formei consolidate a acestuia

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.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 22 /2017 privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului
de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a
acestuia

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a
contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii
serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare separata si
transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare,
partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi si LOT 2:
Zona 4 Targu Lapus
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.
Se trece la discuţii.
Nu există discuții.
Domnul consilier Marian Daniel, 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. 23/2017 privind aprobarea Documentatiei de atribuire a
contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de
salubrizare pentru activitatile de colectare separata si transport separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare, partea de sud a judetului
cuprinzand: LOT 1: Zona 1 Sirbi si LOT 2: Zona 4 Targu Lapus
8. Probleme curente – interpelări
Domnul consilier Talpoș Teodor, propune ca cei 17 ari disponibili din
spatele Târgului Auto să fie concesionați firmei Târgul Auto.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție a
domnului Lazăr Vasile, cu privire la concesionare teren casă de aproximativ 15
arii.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că, conform legii se pot aproba
doar maxim 10 arii.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție a
domnului Sfârcuș Doru, cu privire la concesionare teren pentru depozit materiale
construcții.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune că se ține licitație și să se
prezinte.
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă scrisoarea de intenție a
domnului Tămâian, prin care solicită limitare de tonaj pe strada unde locuiește.
Domnul consilier Marian Daniel, 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 martie 2017 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marian Daniel

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.

