ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
COMUNA GROȘI
CONSILIUL LOCAL
437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722 , Tel:0262-258685,
Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro
site: www.primariagrosi.ro

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 31 octombrie 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. 111 din 26 octombrie 2018 şi Convocatorul nr. 7214 din 26
octombrie 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-Calin
3. Bolte Madalin-Vladut
4. David Vasile
5. Gaje Sorin-Cristian
6. Lupan Gheorghe
7. Lupuț Vasile
8. Marian Daniel
9. Pasca Calin-Florin
10. Talpoș Teodor
Lipseste domnul consilier Dobrican Dumitru.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel, doamna secretar
Mihuț Alina-Carmen, doamna contabil Poran Melinda, domnul Ghita Georgel,
domnul Ghita Andrei si doamna Dumitrescu Aurica din localitatea Grosi.
Doamna secretar Mihuţ Alina-Carmen întreabă dacă sunt completări sau
obiecţiuni la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 18 septembrie 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 18
septembrie 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 hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului
local la data de 30 septembrie 2018;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Grosi pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea redeventei anuale aferente
Contractului de concesiune nr. 1 din 31 mai 2017 incheiat intre comuna
Grosi si SC DRUSAL SA;
4. Proiect de hotarare privind asigurarea serviciului de salubrizare al
comunei Grosi pe anul 2018;
5. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al comunei Grosi
a unui bun imobil din domeniul public al judetului Maramures;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii cotei de 1/3 din terenul
in suprafata de 7500mp, solicitat in vederea proiectarii si amplasarii
investitiei ,, Statie de epurare pentru tratarea (epurarea) apelor uzate
menajere” in localitatea Catalina, comuna Coltau, din cadrul ,,Proiectului
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Maramures in perioada 2014-2020;
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
al comunei Grosi in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale
,,Gheorghe Lupan”
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Comunei Grosi in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
(CEAC) la nivelul Scolii Gimnaziale ,, Gheorghe Lupan”
9. Probleme curente – interpelari.
Domnul consilier Lupan Gheorghe 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
local la data de 30 septembrie 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.
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.
50/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30
septembrie 2018
2. 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.
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.
51/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grosi pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind modificarea redeventei anuale aferente
Contractului de concesiune nr. 1 din 31 mai 2017 incheiat intre comuna Grosi si
SC DRUSAL SA
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihut Alina-Carmen, 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 noi ne facem datoria, problema cu
proiectul de implementare a deseurilor este la beneficiar, pentru ca sunt foarte multe
probleme la Consiliul Judetean, iar noi vom suferi in continuare.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, 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 a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 52/2018 privind modificarea
redeventei anuale aferente Contractului de concesiune nr. 1 din 31 mai 2017 incheiat
intre comuna Grosi si SC DRUSAL SA

4. Proiect de hotarare privind asigurarea serviciului de salubrizare al
comunei Grosi pe anul 2018
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihut Alina-Carmen 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 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.
53/2018 privind asigurarea serviciului de salubrizare al comunei Grosi pe anul 2018

5. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al comunei Grosi
a unui bun imobil din domeniul public al judetului Maramures
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.
Domnul consilier Lupan Gheorghe intreaba daca am avut cheltuieli?
Domnul primar Boltea Florin raspunde ca nu.
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.
54/2018 privind preluarea in domeniul public al comunei Grosi a unui bun imobil din
domeniul public al judetului Maramures
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii cotei de 1/3 din terenul in
suprafata de 7500mp, solicitat in vederea proiectarii si amplasarii investitiei ,,
Statie de epurare pentru tratarea (epurarea) apelor uzate menajere” in
localitatea Catalina, comuna Coltau, din cadrul ,,Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures in
perioada 2014-2020

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 Berindan Sebastian 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.
55/2018 privind aprobarea cumpararii cotei de 1/3 din terenul in suprafata de
7500mp, solicitat in vederea proiectarii si amplasarii investitiei ,, Statie de epurare
pentru tratarea (epurarea) apelor uzate menajere” in localitatea Catalina, comuna
Coltau, din cadrul ,,Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul Maramures in perioada 2014-2020
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
comunei Grosi in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe
Lupan”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Mihut Alina-Carmen, 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 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 cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva si o abtinere
(domnul consilier Lupan Gheorghe), devenind Hotărârea nr. 56/2018 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Grosi in Consiliul de
administratie a Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lupan”
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Comunei Grosi in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii
(CEAC) la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Gheorghe Lupan”
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

Doamna secretar Mihut Alina-Carmen, 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 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 9 voturi pentru si o abtinere (domnul viceprimar
Ardusatan Gavril), devenind Hotărârea nr. 57/2018 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local al Comunei Grosi in Comisia de Evaluare si
Asigurare a Calitatii (CEAC) la nivelul Scolii Gimnaziale ,, Gheorghe Lupan”
9. Probleme curente – interpelări

Domnul primar Boltea Florin, prezinta o solicitare din partea domnului Ghita
Georgel si a doamnei Dumitrescu Aurica, pentru cumpararea unui teren din apropierea
proprietatii dumnealor, care acum este in paragina.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca, cunoaste foarte bine situatia
terenului pentru ca in anul 2003 s-a studiat posibilitatea de concesionare a terenului
pentru locuri de casa. Locul respective de casa la care se face referire nu a interesat pe
nimeni. Sunt convins ca daca il scoatem la vanzare si se va ocupa terenul este foarte
bine. Sa se faca evaluarea si sa se porneasca procedura.
Domnul primar Boltea Florin, explica pozitionarea terenului si este de acord cu
inceperea demersului pentru vanzarea terenului.
Domnul Ghita Georgel, spune ca multumeste pentru cuvintele frumoase dar nu
doreste atribuirea directa a terenului ci sa participe la licitatie.
Consiliul local este de acord in unanimitate pentru iceperea procedurilor in
vederea vanzarii terenului.
Domnul primar Boltea Florin, prezinta o solicitare din partea RCD&RDS
pentru un aviz de trecere pentru cabluri subterane. De asemenea domnul primar
prezinta o scrisoare de intentie din partea SC TEN SUPORT pentru concesionare teren
in Satu Nou de Jos.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca trebuie facut un PUD in zona.
Domnul primar Boltea Florin, prezinta o solicitare din partea doamnei Babutiu
Dorina pentru concesionare teren in Satu Nou de Jos. Trebuie sa facem o noua
evaluare si sa scoatem inca o data terenul in functiuni mixte, nonindustriale. De
asemenea domnul primar Boltea Florin informeaza consiliul local ca domnul doctor
stomatolog Dhamo Erion si-a incetat activitatea in comuna Grosi iar domnul Miclaus
Marius, medic stomatolog, solicita inchirierea cabinetului medical din Grosi.
Domnului Strango Mircea strada Serelor nr.5 din localitatea Ocolis solicita sprijinul
consiliului local si al primariei pentru extinderea retelei de apa.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca este o problema importanta si
trebuie rezolvata. Sa se inceapa discutiile cu cei de la Vital.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca sunt probleme nenumarate cu cei de la
Urbis care ne cer sa platim compensare pentru transportul in comun.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca trebuie incercat in sedinta de
maine sa se gaseasca o solutie, dar ar fi bine sa nu se plateasca nimic.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca nu ne dorim sa iesim din ADI
Maramures intrucat Urbisul este bine structurat dar din punct de vedere managerial
este dezastru. In cadrul sedintei de maine vom purta discutii.
Domnul consilier Gaje Sorin intreaba despre pesta porcina.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca au fost identificate in judet trei focare
dar s-au impus masuri corespunzatoare. La ora actuala nu mai sunt probleme in judet.
Domnul consilier Gaje Sorin, intreaba daca s-a luat legatura cu cei de la
Telekom?
Domnul primar Boltea Florin, spune ca a luat legatura cu cei de la Telekom dar
se pare ca sunt in proces.
Domnul consilier Gaje Sorin, spune ca trebuie adus la cunostiinta celor de la
Drusal sa ecologizeze zona pentru ca cetatenii din Satu Nou de Jos se plang de caini.
Am fost si la Garda de Mediu, mergeti si faceti ecologizarea voi si le vom imputa
costurile. De asemenea domnul consilier Gaje Sorin intreaba cum stam cu Hoffer-ul?
Domnul primar Boltea Florin, spune ca domnul consilier Gaje a a sesizat
problema cu cei de la Hoffer, terenul a fost in proprietatea statului roman si
administrat de Agentia Domeniilor Statului. Domnul primar spune ca il va suna pe
domnul Hoffer pentru a-l invita la o discutie.
Domnul consilier Gaje Sorin, spune ca trebuie facute demersurile pentru
camerele de luat vederi. La fel spune ca a avut o discutie cu cei de la Garda forestiera
in legatura cu padurea de la Ocolis. Destinatia nu se schimba asa. Tiganii sunt acolo zi
de zi. Referitor la PUZ-ul de 12 ha trebuie sa aveti in vedere ca si la cei din Satu Nou
de Jos au nevoie de o zona cu verdeata. Pescariile nu trebuie sa dispara.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca domnul consilier Gaje Sorin a venit de
mai multe ori la noi cu problema pescariilor, noi nu suntem impotriva, dar trebuie sa
vedem cum putem exploata mai eficient proprietatea comunei. Toti ati fost in
paduricea de la Hoffer si ati vazut ca sunt suprafete intregi rase. Noi ce sa facem: sa
angajam padurar si sa cheltuim bani din buget sau sa aducem bani la buget?
Domnul consilier Gaje Sorin, spune ca de 60 de ani Satu Nou de Jos este
dezavantajat. Referitor la licitatia terenului de la pescarii: dati drumul la licitatie.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, intreaba daca s-a primit sesizare de la
domnul Soponar Radu in legatura cu ciurdarul?
Domnul primar Boltea Florin, spune ca domnul Soponar a fost la noi si a
ridicat problema. O sa trimit politia acolo sa-i identifice.
Domnul consilier Lupan Gheorghe, solicita extindere retea de gaz pe
Carbunareasa. Spune ca ar trebui rezolvate utilitatile pentru toata lumea.
Domnul primar Boltea Florin, spune ca sunt foarte multe solicitari pentru
restrictia de tonaj. M-a sunat si domnul Zoicas Anton pentru restrictia de tonaj.

Domnul consilier Lupan Gheorghe, spune ca este groaznic acostamentul la
drumul national si ca este foarte grea intrarea pe drum in urma reabilitarii drumului.
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, 31 octombrie 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.

