PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2020, luna decembrie, ziua 22 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.1 din Cod
Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta ordinara participa 11 consilieri din
totalul de 13 consilieri. Absenti consilierii: Hoza Ion si Mesco Vasile
Sedinta este legal constituita si deschisa
La sedinta Consiliului local, participa de drept: dl Semeniuc Alexa – primarul comunei,
Bota Florica - secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier Bota Mihai
Presedintele de sedinta, dl consilier Bota Mihai prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de comodat intre comuna Rona de Sus
si IPJ Maramues;
3. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor in consiliul local in Consiliul de
Aministratie a Scolii Gimnaziale Rona de Sus
4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului pentru rest de executat, actualizat la
obiectivul de investitii” Reabilitare DC 16 Rona de Sus – Costiui, com. Rona de Sus, jud
Maramures
5. Diverse
Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate: 11 voturi “pentru”
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt suplimentari pentru ordinea de zi; nefiind
suplimentari, propune spre aprobare procesele verbale ale sedintelor ordinare, respectiv de indata din
luna noiembrie 2020. Apoi consulta consilierii locali, daca sunt intrebari, modificari sau rectificari la
procese verbale. D-na secretar arata ca la componenta comisiei de specialitate pentru culte, cultura si
invatamant, a inversat functiile primilor doi consilieri, insa va rectifica acest lucru. Nefiind
completari, rectificari sau modificari, procesele verbale se supun la vot si sunt aprobate cu 11 voturi
“pentru”sedinta ordinara din luna noiembrie si 10 voturi “pentru” si o abtinere din partea
consilierului Romaniuc Ioan, pe motiv ca nu a participat la sedinta de “indata” din luna noiembrie
2020.
D-na consilier Kopostiuc Otilia, luand cuvantul propune ca in cadrul sedintelor sa nu se mai
citeasca raportul de aprobare/expunerea de motive si rapoarte ale compartimentelor de specialitate,
pentru ca toti consilierii au primit acte si stiu despre ce este vorba, Se pierde timp, iar cine are
intrebari legate de proiecte de pe ordinea de zi, poate sa o faca!
Presedintele de sedinta supune la vot propunerea d-nei consilier, care este aprobata in
unaimitate – 11 voturi “pentru”
Se trece la dezbaterea pct.1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Proiectul de hotarare, este insotit de raport de specialitate, raport de aprobare din partea
primarului comunei Rona de Sus, care propune mentinerea impozitelor si taxelor locale stabilite la
nivelul celor din anul 2020, cu exceptia autoturismelor cu capacitatea de peste 2000cm3 care sunt cu
mult mai mari decat in codul fiscal chiar si cu aplicarea indicelui de inflatie , prin urmare propune
reducerea acestora cu 10%, iar autorismele cuprinse intre 2601 cm3 si peste 3000 cm3 sa fie reduse
cu 15 %. La fel propune anularea taxelor locale pentru copii xerox, insa propune o taxa de 10 lei
pentru intocmirea dosarelor – masuri APIA. Avizul comisiilor de specialitate, este favorabil, la fel si

al comisiei economice cu indicatii: reducerea taxei cu 10 % si pentru autoturismele cu o capacitate de
pana la 2000cm3, ceea ce inseamna cu un leu mai putin, fata de taxele percepute in anul 2020.
Nefiind alte propuneri sau discutii, propunerea comisiei economice se supune la vot si este
aprobata in unanimitate: 11 voturi”pentru”. Presedintele de sedinta supune la vot si proiectul de
hotarare, care este aprobat in unanimitate – 11 voturi”pentru”
Dl consilier Negrea solicita pentru sedinta urmatoare, dezbaterea si aprobarea unei taxe pentru
autovehicule neinmatriculate, dar inregistrate: dumpere, buldoexcavatoare, remorci, tractoare,
excavatoare, etc
In continuare, se trece la discutarea pct.2. de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind
aprobarea contractului de comodat intre comuna Rona de Sus si IPJ Maramues;
Proiectul de hotarare este insotit de raport de avizare, raport de specialitate, model de contract, adresa
IPJ Maramures, care solicita aprobarea spatiului folosit ca sediu post politie locala, cu titlu gratuit, pe
o perioada de 5 ani, pe motivul ca atat vechiul contract cat si actul aditional incheiat la acesta a
expirat. Avizul comisiilor de specialitate, este favorabil.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 11 voturi “pentru”.
La sedinta fiind present pentru scurt timp si seful de post al politiei locale dl Tiplea Vasile care
prezinta Consiliului Local o adresa prin care aduce la cunostinta faptul ca datorita pandemiei, nu mai
este voie organizarea de parade, datini si obiceiuri de Craciun, dl primar ii solicita sprijinul in
vederea identificarii persoanelor detinatoare de utilaje care nu sunt inmatriculate. Dl Tiplea arata ca
nu detine astfel de date, dar cu ocazia patrularilor, va incerca sa identifice persoanele care nu poseda
acte pentru utilajele din dotare. Totodata, dl Tiplea solicita mediatizarea/popularizarea adresei in
randul populatiei. Dl primar arata ca adresa va fi afisata in mai multe locuri si va fi adusa la
cunostinta oamenilor si prin retele de socializare, insa nici nu se poate ingradi dreptul oamenilor,
oricum a spus la preoti ca nu e voie.
Nefiind alte discutii, se trece la dezbaterea pct.3. de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare
privind desemnarea membrilor in consiliul local in Consiliul de Aministratie a Scolii
Gimnaziale Rona de Sus. Proiectul de hotarare este insotit de raport de avizare, raport de
specialitate, adresa Scolii Gimnaziale Rona de Sus, prin care solicita desemnarea a 2 reprezentanti
din randul consilierilor locali, care sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale.
Avizul comisiilor de specialitate, este favorabil. D-na secretar ii invita pe domnii consilieri sa faca
propuneri. Astfel d-na consilier Luscan o propune de d-na consilier Kopostiuc Otilia, dl primar il
propune de dl Treista Iosif, iar dl consilier Coposciuc Mihai, o propune pe d-na Celeniuc HafiaCristina. D-na Celeniuc doreste s-o propuna pe d-na Luscan, insa avand in vedere ca d-na Luscan
este director al Scolii Gimnaziale din Rona de Sus, nu poate fi propusa ca si membru din cadrul
Consiliului local, in consiliul de administratie. Cele trei propuneri sunt supuse la vot, individual, iar
in urma voturilor obtinute, d-na Kopostiuc Otilia obtine un numar de 10 voturi “pentru” (dansa nu a
votat); d-na Celeniuc un numar de 11 voturi “pentru” iar dl Treista Iosif a obtinut un numar de 4
voturi “pentru” Prin urmare in Consiliul de Administratie a Scolii, sunt desemnati consilierii:
Kopostiuc Otilia si Celeniuc Hafia Cristina.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, care este
aprobat in unanimitate 11 voturi “pentru”
In continuare, se dezbate pct.4. de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
devizului pentru rest de executat, actualizat la obiectivul de investitii” Reabilitare DC 16 Rona
de Sus – Costiui, com. Rona de Sus, jud Maramures Proiectul de hotarare este insotit de raport de
avizare, HCL nr.31/2019 si anexa cu devizul de lucrari pentru rest de executat. Avizul comisiilor de
specialitate: favorabil.
Dl consilier Romaniuc Ioan- fostul primar, arata ca dansul o sa se abtina la vot la aceasta
hotarare, pentru ca acest deviz a mai fost aprobat prin hotarare de consiliu local in anul 2019. D-na
secretar arata ca da, a fost aprobat, dar denumirea proiectului este gresita atat in contractul de lucrari
cat si in acte aditionale, cu exceptia contractului de finantare!
Dl primar arata ca, in urma discutiilor avute cu reprezentantul desemnat de catre MLPDA,

care in urma comunicarii hotararii adoptate in sedinta extraordinara din 12 decembrie 2020, arata
ca nu numai cuvantul “contract de finantare” a fost gresit dar si denumirea proiectului nu
corespunde cu denumirea obiectivului de investitii din contractul de finantare aprobat in anul
2009. Apoi doreste ca in cuprinsul hotararii sa fie specificata si valoarea totala a lucrarii, sumele
decontate si sumele care urmeaza sa fie decontate. Prin urmare valoarea totala a investitiei este
de: 3.131.951,27 lei din care: Bugetul de stat ( MDRAP) 1.917.004,92 lei; Sume decontate
buget de stat: 1.597.000 lei; Rest de decontat buget de stat: 320.004,92 lei; Sume decontate buget
local: 1.110.835,27 lei; Rest de decontat buget local: 104.111, 08 lei. HCL nr.31/2019 privind
aprobarea actului aditional la obiectivul de investitii „Reabilitare drum comunal intre Rona de
Sus si Costiui, L = 3,19 km, com Rona de Sus, jud. Maramures”, se va abroga.
Dl consilier Coposciuc Mihai il intreaba pe dl primar ce lucrari mai trebuie executate pe
DC 16? Dl viceprimar arata ca: fara a detine documente, executantul i-a spus ca mai trebuie
turnate dedesupturile santurilor existente ( de la str Chiripancina pana la Boiciuc Alexa), insa inca
nu sunt facute racordarile la canalizare si apa, iar dl consilier Negrea arata ca, fiecare gospodarie
sa-si traga tevile, cum a facut dansul si sa se termine lucrarea! Dl consilier Coposciuc Mihai arata
ca: sa nu se uite destuparea gurilor de la canalizare in present acoperite cu astfalt, sa fie ridicate la
nivelul astfaltului, fiind acoperite cu astfalt, nu se vad, dar cand e terenul inghetat, se vad urmele
acestora in astfalt.
Dl primar arata ca atunci cand se va face receptia lucrarilor de catre specialisti, daca nu
sunt respectate, se va face notificare catre executant in vederea remedierii problemelor.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat, in unanimitate:
11 voturi “pentru”
In continuare se trece la Probleme curente:
Dl consilier Treista Iosif, arata ca la primul ciuroi cu apa potabila din Costiui, este foarte
mare noroi, si ar fi nevoie de saparea unui sant si de 2 masini de balastru, la fel si la adapatoare
sunt probleme. La fel in sedinta de data trecuta a adus in discutie problema masinilor de mare
tonaj, sa fie oprita circulatia acestora, insa nu s-a facut nimic in acest sens!
Dl primar arata ca la ciuroi se poate sapa un sant de scurgere si se poate pune si balastru
deocamdata, insa pentru lucrari mai mari trebuie facute devize, prin urmare aceste lucrari vor fi
facute de abia la primavara. In ceea ce priveste circulatia masinilor de mare tonaj, se va face o
adresa catre Ocolul Silvic Sighet, deoarece nu se cunoaste cine a castigat licitatia si cui apartin
aceste masini.
Dl consilier Husarciuc Iacob aduce din nou in discutie problema drumului care duce la
MAGURA, este foarte degradat si aproape inpracticabil. Doreste ca dl primar sa-l sune pe dl
Fetico – de la firma Zadiloc, sa vina la sedinta si sa se resolve aceasta problema.( In timpul
sedintei, dl primar il suna pe patronul firmei Zadioc, iar in urma discutiei avute, acesta din urma
este deacord ca sa vina la sedinta consiliului local)
Dl consilier Coposciuc Mihai il intreaba pe dl Romaniuc – fostul primar, daca este
adevarat ca a dat 6 miliarde vechi lui Fetico de la firma Zadiloc, pentru a continua cu drumul si
cu canalizarea si ca s-a facut contestatie? Ce s-a lucrat pe acesti bani? Ca s-a discutat de ani de
zile ca se va face Solonetul,dar inca nu s-a facut nimic! De aceea am si solicitat audit extern, sa
vedem ce s-a facut cu banii!
Dl primar arata ca intradevar a castigat firma Zadiloc, dar s-a facut contestatie la CNSC de
catre o firma din Dragomiresti, iar dl consilier Romaniuc arata ca s-a incheiat un contract, iar
potrivit acestuia, s-a dat un avans, insa nu s-a lucrat inca nimic pe acesti bani!
Referitor la adresa consilierilor in ceea ce priveste transmiterea live a sedintelor consiliului
local, dl primar arata ca se are in vedere acest lucru in anul 2021; in ceea ce priveste solicitarea
consilierilor pentru audit extern la primarie, dl primar arata ca dansul nu se opune, sa faca
consilierii un proiect de hotarare, dar sa specifice si sursa alocarii banilor. Nu are de ce sa nu fie de
acord cu auditul extern, pentru ca dansul nu a mai fost nici primar si nici consilier local!
Dl consilier Husarciuc Iacob arata ca in data de 20.10.2020 a fost semnat contractual cu firma
lui Fetico, primaria nu are bani pentru audit, dar am dat 6 miliarde degeaba!!

Dl consilier Negrea arata ca auditul nu este treaba consiliului local , ci a primarului. D-na
secretar arata ca proiectul de hotarare poate fi initiat in afara de primar si de viceprimar, sau consilieri
locali, la care dl Negrea propune ca viceprimarul sa faca proiectul de hotarare
Dl viceprimar intreaba ce sa faca el, sa fie audit? Dar daca considera consilierii ca trebuie sa
fie ajutati sau doresc sa fie prezent, dansul este deacord!
Dl primar mai mentioneaza ca, daca tot se doreste transparenta, atunci cand se fac adrese in
numele consilierilor locali, ar trebui consultati toti, nu doar cativa, ca data trecuta! Ambele adrese au
fost date la cativa consilieri in timpul sedintei si atat!
D-na consilier Celeniuc arata ca atunci cand se inlocuiesc becurile pe stalpi, ar trebui
inlocuite peste tot, in satul Costiui sunt multe gospodarii care au pus becuri pe stalpi din banii proprii,
acum s-au ars, de ce nu le-au fost inlocuite?
Dl primar arata ca au fost inlocuite becurile unde erau arse, chiar dansul personal s-a deplasat
in Costiui si a vazut unde este nevoie, au fost achizitionate 50 de becuri si au fost inlocuite cele arse,
si sigur cine are nevoie, vine la primarie si depune cerere. Dl consilier Coposciuc Mihai, aduce la
cunostinata primarului ca si in dreptul gospodariei sale, este nevoie de bec.
D-na secretar prezinta cererile cetatenilor care solicita sprijin pentru: repararea drumului
care duce spre Magura ( cererea nr. 3887/25.11.2020 a d-lui Husarciuc Iacob de la nr.144) drum
care este foarte degradat si aproape inpracticabil; extinderea retelei de iluminat public in catunul
MOHALCA ( cererea nr. 4151/17.12.2020 a d-lui Ulici Ioan de la nr. 931); repararea si blastrarea
drumului Stejeret-Mateiove ( cererea nr.3898/26.11.2020 a d-lui Cvasciuc Ioan de la nr.169);
repararea drumului de la Portos – fosta cale ferata ( cererea nr. 3865/23.11.2020 a unui grup de
14 cetateni de la nr de imobil 1220-1229A). Dl primar arata ca pe acest drum se lucreaza, s-a facut
santul déjà si urmeaza si alte lucrari. Alte cereri: repararea drumului Madiar Laz in sus spre
Dubacove ( cererea nr. 3750/16.11.2020 a unui grup de 19 persoane) plus ca acest drum a fost inchis
de catre numita Catrinet Maria care a sapat un sant si a ingradit astfel deplasarea locuitorilor acestei
zone spre gospodarii ( dl primar arata ca acolo trebuie un proiect mai mare ); repararea drumului
OSOI ( cererea nr.3797/18.11.2020 a unui grup de 39 de cetateni); dl Ruscovan Ionatan de la nr.296,
prin cererea nr.3785/17.11.2020 solicita construirea unei rigole pentru scurgerea apei din
canalizare de pe strada Solonet ( dl primar arata ca s-a construit déjà sant de-a lungul drumului DC
16); un grup de 16 persoane de pe strada Solonet prin cererea nr. 3579/ 02.11.2020 solicita
repararea drumului si problema apei care se scurge in mijlocul strazii si inunda curtile si gradinile
locatarilor ( dl primar arata ca si aici s-a lucrat) dl Roman Stefan de la nr.536 prin cererea nr.
3573/30.10.2020 solicita rezolvarea apei potabile in comuna si propune in acest sens aductiunea
apei din Tisa peste deal de la Lunca la Tisa; tot dl Roman Stefan printr-o alta cerere solicita
repararea drumului din Lal spre gospodaria acestuia, insa cu sprijinul tuturor proprietarilor de
terenuri - vecini, nu cu sprijinul primariei locale, nu este deacord ca acest drum sa apartina primariei
locale ci sa fie drum privat si intretinut de catre toti cei care circula pe acest drum. Totodata arata ca
dansul are nevoie de acest drum permanent pentru a se deplasa la gospodaria personala, insa acest
drum trebuie reparat deoarece cand ploua, este greu de circulat cu masina prin terenul lui Tivadar.
Nefiind alte cereri, d-na secretar prezinta adresa nr.9996/04.11.2020 a Institutiei prefectului
referitoare la acordarea burselor sociale pentru elevi. Tot la burse se refera si adresa ISJ
Maramures nr.9730/03.12.2020. In cadrul sedintei consiliului local, se arata ca la elaborarea
bugetului local pe anul 2021, se va avea in vedere si alocarea unei sume si pentru burse, in urma
stabilirii unor criterii de acordare a acestora.
Scoala gimnaziala Rona de Sus prin adresa nr.412/25.11.2020 solicita schimbarea
parchetului la Gradinita din localitate, deoarece se simte puternic mirosul de mucegai. Dl primar
arata ca s-a fost la fata locului si se va gasi o modalitate de inlocuire a acestuia, cu banii ramasi de la
naveta profesorilor ( bani care nu au mai fost decontati pentru transportul cadrelor, deoarece s-au
facut cursurile online)
Prin adresa nr. 10180./09.11.2020 Institutia Prefectului prezinta radiograma MLPDA
referitoare la inrolarea unitatilor administrativ teritoriale in sistemul “Ghiseu.ro” si solicita in acest

sens demararea procedurii de inregistrare in Sistem National Electronic de Plata Online a Taxelor si
impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP).
Dl primar arata ca a luat legatura cu informaticienii
firmei care face mentenanta la contabilitate, iar in urma discutiilor cu acesta rezulta ca este nevoie de
fonduri pentru demararea acestui program asumate prin hotararea consiliului local. Se va avea in
vedere la elaborarea bugetului local pe anul 2021, momentan putin sunt aceea care ar achita
impozitele cu cardul.
Asociatia Caritas solicita sprijin financiar in suma de 2.500 lei/luna pentru un numar de 8
asistati pentru anul 2021. In principiu, domnii consilieri sunt deacord, insa aceasta cerere se va avea
in vedere si la elaborarea bugetului local pe anul 2021.
Scoala Gimnaziala din localitate, prin adresa nr.386/10.11.2020 solicita sprijin financiar
pentru implementarea subsistemului electronic de alarmare si a sistemului de control acces, in
scopul eliminarii vulnerabilitatilor si pentru diminuarea consecintelor in cazul producerii unor
evenimente din categoria riscurilor, adresa intocmita in baza Legii nr.333/2003
Nefiind alte cereri sau adrese, dl viceprimar propune pentru sedinta urmatoare:
1. Proiect de hotarare cu tablite – interzicere depozitare deseuri
2. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului consiliului local
3. Proiect de hotarare – lista cu propuneri de casare in urma inventarului, dar daca nu va fi
finalizata, se va continua si in februarie
D-na consilier Luscan Loredana aduce la cunostinta consilierilor locali, ca sunt mai multe
solicitari ale parintilor din Costiui, de a se redeschide scoala ( 13 persoane), iar dl primar arata ca
s-a facut si o adresa la ISJ Maramures cu reteaua scolara prin care s-a introdus si aceasta posibilitate
– in Costiui: invatamant primar simultan cu cls 0 – IV. D-na Luscan arata ca redeschiderea
invatamantului primar in satul Costiui, presupune costuri in plus, dar si asigurarea in conditii optime
a procesului de invatamant
La sfarsitul sedintei, este prezenta si d-na Rahovan Noiemi din Rona de Sus, care solicita
sprijinul consilierilor in vederea rezolvarii unei probleme cu mejda, cu amplasarea gardului cu
vecinul sau Rusneac Ioan, care o ameninta si o jigneste. Nefiind de competenta consiliului local,
doamna este sfatuita sa se adreseze politiei locale si instantei de judecata, in cazul in care nu se
intelege nicicum cu vecinul sau
Nefiind alte discutii in cadrul sedintei consiliului local, presedintele de sedinta declara
inchisa sedinta dinara din data de 22 decembrie 2020.

Presedinte de sedinta,
Bota Mihai

Secretar al comunei
Florica Bota

