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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 31 iulie 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 di 2018 şi Convocatorul nr. din 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. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Talpoș Teodor
Lipsesc domnii consilieri Dobrican Dumitru, Marian Daniel si Pasca
Calin-Florin, fiind plecati din localitate.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna
secretar Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, doamna
inspector Feher Anicuta.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iunie 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
28 iunie 2018. Conţinutul procesului-verbal a fost votat 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 hotarare privind aprobarea contului de executie a
bugetului la data de 30 iunie 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Groși pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a unei
parcele de teren in suprafata de 2550 mp, proprietate private a
comunei situate in localitatea Satu Nou de Jos, comuna Grosi,
identificat prin CF nr. 51543 – Grosi, si CF 51695, nr. cadastral
51543 si 51695 in scopul realizarii unei investitii care se incadreaza in
Zona I 1. PRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Politiei locale a
comunei Grosi ca o structura – compartiment fara personalitate
juridica in aparatul de specialitate al pimarului comunei Grosi;
5. Proiect de hotarare privind identificarea cu elemente de carte
funciara a unor imobile apartinand domeniului public al comunei
Grosi;
6. Proiect de hotarare privind atribuirea de noi numere de strazi si
atribuirea numere imobile pe aceste strazi in comuna Grosi;
7. Probleme curente – interpelari.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, preşedintele de şedinţă,
supune la vot aprobarea ordinii de zi completată. Ordinea de zi completată 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 executie a bugetului
la data de 30 iunie 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 au fost alocati foarte multi
bani la dezapezire.
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. 34/2018 privind aprobarea contului de executie a
bugetului la data de 30 iunie 2018
2. 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 i se pare destul de scumpa
reamplasarea parcului de joaca pentru copii.
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. 35/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local
al comunei Groși pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a unei
parcele de teren in suprafata de 2550 mp, proprietate privata a comunei,
situata in localitatea Satu Nou de Jos, comuna Grosi, identificat prin CF
nr. 51543 – Grosi, si CF 51695, nr. cadastral 51543 si 51695 in scopul
realizarii unei investitii care se incadreaza in Zona I 1. PRODUCTIE,
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 Berindan Sebastian-Calin prezintă raportul şi avizul
favorabil, la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Nu exista discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian preşedintele de şedinţă, supune la
vot aprobarea proiectului de hotărâre, iniţiat de domnul primar, cu modificarile
aduse de catre consiliul local. Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, cu
modificarile aduse de catre consiliul local a fost aprobat cu unanimitate de
voturi, devenind Hotărârea nr. 36/2018 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Groși pe anul 2018 privind concesionarea prin licitatie
publica a unei parcele de teren in suprafata de 2550 mp, proprietate privata a
comunei, situata in localitatea Satu Nou de Jos, comuna Grosi, identificat prin
CF nr. 51543 – Grosi, si CF 51695, nr. cadastral 51543 si 51695 in scopul
realizarii unei investitii care se incadreaza in Zona I 1. PRODUCTIE,
DEPOZITARE, SERVICII

4. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Politiei locale a
comunei Grosi ca o structura – compartiment fara personalitate juridica
in aparatul de specialitate al pimarului comunei Grosi
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 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 6 voturi pentru, 0 voturi
abtinere si 2 voturi impotriva, devenind Hotărârea nr. 37/2018 privind
aprobarea infiintarii Politiei locale a comunei Grosi ca o structura –
compartiment fara personalitate juridica in aparatul de specialitate al
pimarului comunei Grosi

5. Proiect de hotarare privind identificarea cu elemente de carte funciara
a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Grosi
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 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. 38/2018 privind identificarea cu elemente de carte
funciara a unor imobile apartinand domeniului public al comunei Grosi

6. Proiect de hotarare privind atribuirea de noi numere de strazi si
atribuirea numere imobile pe aceste strazi in comuna Grosi
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 Gaje Sorin, prezintă raportul şi avizul favorabil, la
proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, intreaba daca trebuie urmata
procedura ca si inainte.
Doamna secretar Mihut Alina, raspunde ca da.
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. 39/2018 privind atribuirea de noi numere de strazi si
atribuirea numere imobile pe aceste strazi in comuna Grosi

7. Probleme curente – interpelări

Domnul consilier Talpos Teodor spune ca este nevoie de o harta pe fiecare
sat. De asemenea spune ca s-au cumparat camere si nu se pot monta pe stalpi.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca sunt prevazute camere in proiectul
pe care urmeaza sa-l implementam.
Domnul consilier Gaje Sorin, spune ca va pleca cu topograful la ridicarea
masuratorilor pentru ca a iesit o diferenta de 12 hectare care sunt la Hoffer. In
acest sens spune ca discutia cu Hoffer este nula.
Domnul consilier Berindan Sebastian, intreaba cum a intabulat cele 12
hectare?
Domnul consilier Gaje Sorin, spune ca vrea sa afle raspunsul. Halele
existente sunt ale SC Avicola, dar terenul este al nostru. Noi pierdem zilnic din
suprafata.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca topograful a fost la fata locului si il
vom chema pe domnul Hoffer la discutii.
Domnul viceprimar Ardusatan Gavril, roaga consilierii sa-si doneze
contributia pentru a sprijini Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Domnul primar Boltea Daniel, spune ca a lansat o invitatie pentru a
sprijini o asociatie sportiva iar daca sunt doritori sa se implice sunt bineveniti.
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, 31 iulie 2018 la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Groşi, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Berindan Sebastian

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.

