PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna martie, ziua 30 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 12 consilieri din
totalul de 13 consilieri. Absenti consilierii: Hoza Ion
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe facebok
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Bota Florica - secretar al comunei, dl primar
Semeniuc Alexa este absent (concediu medical);
Alti participanti: Grijac Alexa – Costiui, nr.350; Maghiar Ioan – Costiui, nr.42, Semeniuc Vasile
– Rona de Sus, nr.1214, Rusneac Alexa Rona de Sus, nr.124, Prodaniuc Ioan, nr.125, Cvasciuc Ioan
Rona de Sus, nr.169; Kramar Irina Rona de Sus, Albiciuc Gheorghe – Costiui, nr.329, etc
Presedinte de sedinta: d-na consilier CELENIUC HAFIA-CRISTINA
Presedintele de sedinta, d-na consilier Celeniuc Hafia-Cristina prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind
aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi
desfasurarea activitatilor statutare prevazute in Statutul Filialei Judetene Maramures a Asociatiei
Comunelor din Romania
2. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activitatii de audit public intern
3. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului si a locurilor de amplasare a tablitelor
avertizoare, privind „interzicerea depozitarii deseurilor pe raza comunei Rona de Sus, judetul
Maramures;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al comunei Rona de sSu;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
aparatului de specialitate a primarului comunei Rona de Sus;
6. Proiect de hotarare privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de investiții –
INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE in conformitate cu apelul de proiecte POIM/859/8/2/
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale
7. Proiect de hotarare privind privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al
comunei Rona de Sus, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale
ale Secretarului general al comunei Rona de Sus
8. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare
intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș
ADIGIDM MM
9. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de acoperire a riscurilor in domeniul
Situatiilor de Urgenta, la nivelul comunei Rona de Sus;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor, la
nivelul comunei Rona de Sus;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de
asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
12. Raportul Primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al
comunei Rona de Sus, judetul Maramures;
13. Diverse
Nefiind completari, ordinea de zi propusa, se supune la vot si este aprobata cu 12 voturi “pentru”
Apoi presedintele de sedinta, supune la vot Procesul verbal din data de 25 februarie 2021.
Nefiind modificari, completari sau obiectii, procesul verbal se supune la vot si este aprobat cu 12
voturi “pentru”.
D-na secretar luand cuvand arata ca la solicitarea verbala a d-lui primar Semeniuc Alexa, s-a
intocmit un raport referitor la controlul de audit extern efectuat de catre Camera de Conturi a Judetului
Maramures la primaria comunei Rona de Sus, in anul 2020, prin urmare dl primar doreste ca acest
raport sa fie prezentat in cadrul Consiliului Local. Dl viceprimar arata ca dl primar mai are depus un
raport pt ordinea de zi, prin urmare ambele rapoarte vor fi prezentate in acelasi timp, propunere cu care
sunt deacord toti consilierii.

Avand in vedere ca la sedinta participa mai multi cetateni, dl consilier Mesco, propune ca mai
intai sa se dea cuvantul acestora, iar mai apoi cine doreste dintre cetateni sa ramana in continuare la
sedinta, poate sa ramana. Propunerea d-lui consilier, se supune la vot si este aprobata in unanimitate.
Prin urmare d-na secretar prezinta cererile cetatenilor prezenti la sedinta si care solicita
inchirierea pasunii in locul numit Colnic Salina- Costiui: Maghiar Vaselena- Costiui, nr.42; Drimus
Paul-Vasile – Costiui nr.9; Pentru pasunea Colnic mai sunt depuse si alte cereri, insa titularii acestora
nu sunt prezenti la sedinta: Gridjac Gheorghe – Rona de Sus nr.1240B Rusneac Mihai – Rona de Sus
nr.1226; Semeniuc Ioan – Rona de Sus, nr.1221; AGRODRIMELA SRL – Rona de Sus nr.962.
Dl consilier Treista arata ca pasunea Colnic din satul Costiui, ar trebui pastrata doar pentru
Costiuieni, si ar trebui facut in asa fel, ca pasuna sa ramana doar pentru ei, macar diferenta care a mai
ramas de inchiriat, oamnenii din Costiui stiu ca exista pasune pentru inchiriere? Au fost anuntati? Iar dl
consilier Negrea arata ca acest lucru trebuia adus la cunostinta primarului, ca sa aiba prioritate
costiuienii!
In cadrul sedintei se arata ca nici nu stim exact ce suprafata de pasune mai avem disponibil, iar
Dl consilier Romaniuc Ioan arata ca trebuie adus specialist sa masoare, dl inginer al primariei stie ce
suprafete sunt disponibile pentru inchiriat, la Costiui au mai ramas 11 hectare neinchiriate ( a sotiei
deputatului si a lui Olbi Bacea), sunt cereri depuse, trebuie analizate si impartita pasunea. Trebuie
identificat care este pentru pasunat si care nu, acest lucru nu primarul trebuie sa stie, ci inginerul
agricol.
Dl consilier Treista arata ca ,, exista acest teren in realitate, a facut cineva masuratori? Dupa cum
se stie, cei care au concesionat pasunea, pana acum nu au facut nimic pentru pasune, au luat banii de la
Apia si atat, nu se mai intereseaza de pasunea inchiriata, nu sunt curatate, se depoziteaza molozuri si tot
felul de mizerii si nimeni nu ia nici o masura!
Dl consilier Husarciuc arata ca la sedinta de data trecuta, a fost si fermierul Semeniuc Vasile de
la nr.1274 care a cerut 3 ha, trebuie dat acestuia, iar restul impartit!
Dl viceprimar luand cuvantul, arata ca doreste sa citeasca din procesul verbal din sedinta din
luna trecuta si anume:”…. In continuare se da cuvantul d-lui Semeniuc Vasile din Rona de Sus, nr.1274,
care solicita inchirierea unei suprafete de 6 ha pasune, din locul numit Colnic Salina din Costiui. La fel
tot in Colnic Salina, mai este o cerere de marire de suprafata a lui Maghiar din Rona de Sus in numele
Asociatiei Cremenesce. Si in procesul verbal mai scrie ca sunt disponibile aproximativ 10 ha. S-a
discutat treaba asta si in sedinta anterioara, trebuie identificate suprafetele si facut proiect de hotarare
pentru sedinta urmatoare, proiect de hotarare pentru inchirierea pasunilor disponibile si se va aduce la
cunostinta cetatenilor, sigur si celor din Costiui. Contractele nu se pot efectua fara hotarare de consiliu
local, compartimentele de specialitate isi vor face treaba, comparimentul agricol si juridic pentru
avizare. La fel arata si dl consilier Bota: ca trebuie respectata procedura, toti care au luat pasuni, i-au
subventii, raspund pentru suprafetele inchiriate, poate unii dintre ei nici nu au vazut suprafata care i-a
fost inchiriata, trebuie luat fiecare contract in parte si vazut daca s-au respectat clauzele contractuale!
Dl consilier Coposciuc Mihai, arata ca acest lucru trebuie verificat de catre primar, viceprimar si
aparatul de specialitate si de alte personae numite de primar.
Dl consilier Romaniuc Ioan arata ca la atribuire trebuie tinut cont de blocuri fizice, insa daca
sunt mai multe cereri, si oamenii nu se inteleg, trebuie licitatie, insa dl consilier Husarciuc nu este
deacord cu cele spuse de dl Romaniuc
Dl viceprimar propune ca toate cererile pentru pasune sa fie prelucrate si analizate in sedinta de
comisie de specialitate, unde vor fi invitati si cei care au depus cereri, daca vor fi intelegeri intre
fermieri, nu se va ajunge la licitatie. Fermierii vor fi instiintati din timp!
Propunerea d-lui viceprimar, se supune la vot si este aprobata in unanimitate
Numitul Grijac Alexa din Costiui, nr.351, solicita identificarea pasunii primite in anul 2017, in
suprafata de 3 ha eligibil si 2 ha neeligibil. Dl consilier Coposciuc Iie arata ca toti concesionarii de
pasuni au harti, asa ca toti stiu unde au pasune, iar dl consilier Romaniuc arata ca cei care au contracte
raspund pentru pasuni, ca si cum ar fi terenul lor!
In continuare, se da cuvantul d-lui Rusneac Alexa si Prodaniuc Ioan, care arata ca langa
locuintele lor, in albia raului sunt aruncate mai multe deseuri, pietre mari, prin urmare trebuie
indepartate de catre cei care le-au adus acolo, ca se stie cine sunt; in cazul in care vine un puhoi, se va
bloca raul si vor fi inundati!
Dl viceprimar arata ca la pct.3. de pe ordinea de zi este un proiect de hotarare care face referire
la aruncarea deseurilor in locuri nepermise, se vor aplica sanctiuni. Este foarte mare problema cu

deseurile menajere, se va merge pe teren si se va vedea ce-i de facut, s-a facut curatenie in spatele pietei
cu ajutorul persoanelor care au ajutor social, insa caestia nu sunt multi si nici nu au drept de munca toti.
Tot dl Prodaniuc Ioan aduce in discutie, problema cu oile, cu cainii care le insotesc, sa se ia
masuri ca oile sa nu mai pasca pe terenurile oamenilor. Primarul si consiliul local poate sa faca ordine.
La fel solicita si cetateanul Semeniuc Vasile de la nr.1214 si Albiciuc Gheorghe din Costiui, sa nu se
mai permita celor care detin oi, sa mearga pe terenurile oamenilor. El nu se duce pe terenurile altora si
nu doreste ca oile altora sa pasca pe terenul lui si mai arata ca din cauza cainilor, nici nu poate sa
mearga pe terenul sau, sa-si curate terenul.
La fel de nemultumit este si cetateanul Cvasciuc Ioan, care arata si el ca fiecare detinator de oi
sa pasca pe terenul lui, el nu doreste ca acestia sa pasca pe terenul lui!
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca legi exista, este si hotarare de consiliu local, dar nu este
aplicata, hotararea o executa, executivul adica primarul, gazdele de stana nu sunt sanctionati, a crezut ca
daca va fi un alt primar, va fi altfel, dar e acelasi lucru!
Dl consilier Treista arata ca in urma discutiilor cu primarul, rezulta ca se doreste incheierea unui
contract cu Jandarmieria
D-na consilier Luscan arata si ea, ca daca exista o hotarare, sa se aplice, sa nu intre ciobanii pe
pamantul oamenilor, la fel arata si d-na consilier Kopostiuc ,,sa nu tot facem hartii, daca sunt legi ar
trebui applicate, iar dl consilier Bota propune ca fiecare detinator de oi, sa depuna o garantie la primarie
pentru pagubele produse oamenilor.
Dl consilier Negrea arata ca sunt multi caini si la Lopusnai, nu se poate trece pe jos.
Dl viceprimar arata ca:” legat de problema pasunatului, a discutat cu primarul, care are o
initiativa iar dansul il va sprijini in tot ceea ce se poate pentru a stopa pasunarea haotica, hotararea care
va fi luata trebuie sa fie legala ca sa nu poata fi contestata. Referitor la caini, acestia nu se pot impusca,
lovi sau altceva, cei care au stapan, poate fi identificat si amendat, iar pentru cainii fara stapan neavand
serviciu la nivel local, singura posibilitate este incheierea unui protocol cu cel mai apropiat UAT care
detine serviciu de ecarisaj. Pana in present nu a fost imputernicit de primar, sa se ocupe de aceasta
activitate.
In continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Pct.1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi
desfasurarea activitatilor statutare prevazute in Statutul Filialei Judetene Maramures a
Asociatiei Comunelor din Romania
Acest proiect a fost pus pe ordinea de zi si in luna februarie 2021 insa nu a fost aprobat. In
sedintele de comisie din luna martie 2021, atat comisia juridica cat si comisia economica, au acordat
aviz nefavorabil, din lipsa de buget. In urma supuneri la vot in plen, proiectul de hotarare a fost respins
cu 7 voturi “impotriva”, 2 voturi “pentru” ( Treista si Bota), 2 voturi “abtinere” ( Mesco si Kopostiuc
Otilia), dl consilier Coposciuc Ilie, nu a votat.
Pct.2. Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea
şi exercitarea activitatii de audit public intern
Si acest proiect a fost pus pe ordinea de zi din luna februarie 2021 si respins. La fel ca si in
cazul proiectului de hotarare de la primul pct., comisiile de specialitate juridical si economica, intrunite
in sedinte de comisii din luna martie, au acrdat aviz nefavorabil, din lipsa de buget. In urma supuneri la
vot in plen, proiectul de hotarare a fost respins cu 9 voturi “impotriva”, 1 vot “pentru” ( Treista ), 1 vot
“abtinere” ( Mesco), dl consilier Coposciuc Ilie, nu a votat.
Pct.3. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului si a locurilor de amplasare a
tablitelor avertizoare, privind „interzicerea depozitarii deseurilor pe raza comunei Rona de Sus,
judetul Maramures;
Proiectul de hotarare a fost insotit de expunerea de motive a unui grup de 8 consilieri locali,
raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare, raportul compartimentului de specialitate a
primarului, avizul secretarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
In urma discutiilor se arata ca
Dl consilier Husarciuc propune ca sa fie instalate si camere, pentru a fi identificati cei care
arunca deseuri in albia raului, iar d-na consilier Kopostiuc Otilia arata ca tablitele sa nu fie puse unde
este mizerie, ci mai intai sa sa faca curat, A mai propus si in alte dati, ca luna aprilie sa fie luna
curateniei.
Dl viceprimar arata ca bine zice d-na consilier, trebuie sa dezobisnuim oamenii sa mai arunce
gunoaiele peste tot. La fel trebuie vazut cate tablite se vor face si unde se vor pune, propune ca tablita sa
fie vopsita in alb, iar scrisul cu negru, sa fie mentionata hotararea si amenda

Dl consilier Coposciuc Mihai propune ca sa se amplaseze si tablite in locurile unde se
depoziteaza gunoaiele pana vine masina, unde sa apara inscriptionate ce gunoaie se pot lua si care nu, si
sa fie depozitate doar sambata, ca se aduc tot feluri de lucruri, pe care masina de gunoi nu le ia, si raman
imprastiate pe strazi, de catre cainii fara stapan, iar d-na consilier Kopostiuc propune sa fie identificat si
un teren pentru depozitarea molozului.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12
voturi “pentru”
Pct.4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului Local al comunei Rona de Sus;
Proiectul de hotarare a fost insotit de expunerea de motive a unui grup de 8 consilieri locali,
raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare, raportul compartimentului de specialitate a
primarului, avizul secretarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Dl consilier Mesco arata ca el nu stie despre ce este vorba in regulament, nu l-a citit! A vazut ca
regulamentul in mare parte face parte din legislatie, stie ca are la baza codul administrativ, dar ar trebui
completat si cu alte reguli stabilite de Consiliul Local.
D-na secretar arata ca daca ar fi citit regulamentul ar fi vazut ca sunt si completari unde
legislatia, da voie, iar dl viceprimar adresandu-se consilierilor, arata ca:” daca considerati ca trebuie
ajustat acest regulament, daca nu indeplineste necesitatea, se propune amanare, sau se pot face
completari pe viitor. Cel care doreste sa aduca modificari, sa le aduca in cadrul sedintei ordinare. Daca
sunt deacord, consilierii, propune amanarea proiectului, pentru sedinta urmatoare”.
Propunerea se supune la vot si este aprobata cu 12 voturi “pentru”
Pct. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a aparatului de specialitate a primarului comunei Rona de Sus
Proiectul de hotarare a fost insotit de raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare,
raportul compartimentului de specialitate a primarului, avizul secretarului comunei, organigrama si
statul de functii, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. Regulamentul contine atributiile de
serviciu pentru fiecare functie prevazuta in organigrama si statul de functii
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12 voturi
“pentru”.
Pct.6. Proiect de hotarare privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de
investiții – INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE in conformitate cu apelul de proiecte
POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare,
raportul compartimentului de specialitate a primarului, adresa firmei de consultanta, avizul secretarului
comunei, avizul favorabil al comisiilor de specialitate, protocolul incheiat intre cele 3 UAT-uri : Rons
de Sus, Rona de Jos si Bocicoiu Mare, care s-au constituit intr-o asociatie. Conform ghidului proiectul
este eligibil daca are cel putin 3000 de racorduri.
In cadrul sedintei se arata ca acest proiect a fost aprobat anul trecut. D-na secretar arata ca
intradevar a fost aprobat, insa urmatorul pas este incheierea protocolului intre UAT-uri, deoarece
singuri, nu avem cum sa ajungem la 3000 de racordari. Urmeaza ca fiecare UAT sa-si aprobe indicatorii
tehnico – economici, separat.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12
voturi “pentru”.
Pct.7. Proiect de hotarare privind privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Rona de Sus, care vor face parte din Comisia de evaluare a
performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Rona de Sus.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare,
raportul compartimentului de specialitate a primarului, avizul secretarului comunei, avizul favorabil al
comisiilor de specialitate. D-na secretar arata ca annual, se face evaluarea functionarilor publici si a
personalului contractual, la fel si a secretarului general, cu deosebirea ca pentru secretar general este
nevoie de emiterea unui act administrative de catre primar, privind componeta comisiei de evaluare din
care face parte primarul comunei si 2 consilieri locali, fata de ceilalti functionary ai aparatului de
specialitate a primarului, unde evaaaluarea se face de catre seful de compartiment si primar.
Dl consilier Coposciuc Mihai, il propune pe domnul Viceprimar- Ruscovan Ioan sa faca parte
din comisie; dl. Husarciuc Iacob il propune pe dl Mesco, insa acesta refuza, iar dl viceprimar o propune
pe d-na Luscan Loredana. Nefiind alte propuneri, proiectul de hotarare cu cele 2 propuneri, se supun la
vot si sunt aprobate in unanimitate: 11 voturi “pentru” si un vot abtinere – Bota Mihai.

Pct.8. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Statutului Asociației de
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul
Maramureș ADIGIDM MM.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de aprobare a primarului comunei Rona de Sus, la
proiectul de hotarare, adresa ADIGIDM MM, care contine si statutul asociatiei, raport de specialitate,
avizul secretarului si avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Nefiind disc Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva
incendiilor, la nivelul comunei Rona de Su utii, proiectul de hotarare se supune la vot si ese aprobat in
unanimitate : 12 voturi “pentru”
Pct.9. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de acoperire a riscurilor in
domeniul Situatiilor de Urgenta, la nivelul comunei Rona de Sus
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de aprobare a primarului, raportul de specialitate,
adresa si procesul verbal al ISU MM in care se arata necesitatea aprobarii PAAR in domeniul Situatiilor
de Urgenta, annual, apoi proiectualeste insotit de avizul secretarului comunei si avizul favorabil a
comisiilor de specialitate. Nefiind dscutii, proiectul de hotarare, se supune la vot si este aprobat in
unanimitate: 12 voturi “pentru”
Pct.10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva
incendiilor, la nivelul comunei Rona de Sus.
Proiectul este insotit de raport de aprobare, raportul comsiei de specialitate, adresa/ Procesul
verbal ISU –MM, Avizul secretarului si avizul faborabil al comisiilor de specialitate.
D-na secretar arata ca dupa aprobarea regulamentului, trebuita facuta dispoztie de numire a
persoanei responsabile.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12 voturi
“pentru”
Pct.11. Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea
sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
Proiectul este insotit de raport de aprobare, raportul comisiei de specialitate, adresa AJPIS –MM
si adresa Ministerului Muncii, avizul secretarului si avizul faborabil al comisiilor de specialitate.
D-na secretar arata ca acest proiect se refera la cursuri de instruire a asistentilor personali, este
gratuit pentru ca se face prin Fonduri structurale prin programul POCU, axa prioritara.4.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12 voturi
“pentru”
Urmeaza prezentarea Rapoartelor primarului:
Raportul Primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si
privat al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, pe anul 2020 si Raportul referitor la cotrolul
de audit extern efectuat de catre Camera de Conturi Maramures la Primaria Rona de Sus in anul
2020;
Avand in vedere ca mai sunt de discutat si alte probleme ale comunitatii, se propune o pauza de
5 minute. Dupa pauza, d-na secretar arata ca RAPORTUL primarului privind gestionarea patrimoniului
este afisat pe site,
Dl consilier Bota Mihai il intreaba pe viceprimar daca sunt multe obiecte propuse spre casare? I
se raspunde ca da, insa se va face un proiect de hotarare de casare si scoatere din inventar a bunurilor
care sunt uzate si degradate.
D-na secretar da citire raportului intocmit de compartimentul contabilitate, la solicitarea
primarului, raport referitor la exercitarea controlului Camerei de Conturi Maramures la primaria
comunei Rona de Sus. Sumele care urmeaza a fi recuperate, se refera la incasarea sumelor acordate
necuvenit angajatilor primariei, insa au fost emise decizii de recuperare a acestor sume, la fel potrivit
Deciziei Camerei de Conturi, trebuie recuperata si suma acordata sub forma de avans constructorului de
la podul Susman..
D-na Luscan arata ca nu este ceea ce vor ei, consilierii, nu vor sa fie controlat tot ci doar unele
aspecte, iar dl viceprimar arata ca indiferent ce audit se face, curtea isi face raportul sau, toate sunt
verificate fila cu fila si apoi evidentiate intr-un raport, ori ceea ce cer ei, se face un audit extern, trecerea
de la un mandat la celalalt, situatia financiara, contractuala,
Dl viceprimar arata ca la ultima intalnire cu constructorul si in urma discutiilor, rezulta ca acesta
nu a zis ca ar avea lucrari neplatite sau ca nu se poate incadra in pretul contractarii, trebuie vazut acel
process verbal, insa dl consilier Negrea il contrazice, deoarece contructorul a zis ca nu se poate incadra

in cei 19 mii lei, in pretul vechi, pentru ca din anul 2018, s-au scumpit toate, iar familia Herbil nu-i da
voie sa termine lucrarea. Propune ca la urmatoarea sedinta sa se intre live cu constructorul.
Dl consilier Mesco propune ca sa renuntam la contract, sa-l reziliem, sa dea banii inapoi si sa
facem podul din nou cu altcineva.
Dl viceprimar arata ca trebuie deblocata circulatia, cu proiectantul s-a gasit solutia, lucrarea va
fi terminata asa cum era proiectat, avizele sunt expirate, cand avem autorizatia, va fi invitat
constructorul, se va vedea daca termina lucrarea sau nu!
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca prejudiciul este mare, suma de recuperat este mare,
trebuie sa facem demersuri la parchet in vederea recuperarii prejudiciului si sa se dea explicatii, iar in
ceea ce priveste podul, au fost dati bani inainte de terminarea lucrarilor nu numai la podul Susman, dar
au fost dati bani si la Zadiloc desi nici nu a inceput lucrarea! Mai avem 19 mii la pod, cu banii astia nu
se poate termina lucrarea! Dl consilier Mesco ca acest caz a ajuns la parchet, cu podul, politia
economica, etc. Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca aici e vorba si de bani europeni, nu numai de
pod, si avand in vedere ca apar discutii contradictorii intre dl consilier Coposciuc Mihai si dl consilier
Romaniuc Ioan, acesta din urma paraseste sedinta.
D-na secretar citeste si raspunsul Camerei de Conturi referitoare la solicitarea primarului de
a efectua un audit extern la Primaria Rona de Sus si la institutiile subordonate.
D-na Luscan arata ca nu este ceea ce vor ei, consilierii, nu vor sa fie controlat tot ci doar unele
aspecte, iar dl viceprimar arata ca indiferent ce audit se face, curtea isi face raportul sau, acest raport
este o inspectie de fond, toate sunt verificate fila cu fila si apoi evidentiate intr-un raport, asta face
Camera de conturi, ori ceea ce cer ei, se face un audit extern, trecerea de la un mandat la celalalt,
situatia financiara, contractuala,
In continuare, se dezbate ultimul pct. de pe ordinea de zi, si anume: Probleme diverse
D-na consilier Celeniuc Hafia Cristina din partea UUR solicita primariei, demararea si
implementarea a doua proiecte din fonduri europene: 1. Proiectul WIFI4Eu finantat din fonduri
europene, ce presupune acces gratuit la internet in spatii publice in localitatile Rona de Sus si
satul Costiui
2. Punct de informare turistica in localitatea Rona de Sus si Costiui.
D-na consilier arat ca ar fi util pentru ca toti cetatenii sa aiba acces gratuit la internet si propune
spre aprobare cele doua proiecte.
D-na consilier Koposctiuc Otilia intreaba cine va face proiectul? D-na consilier Celeniuc ai
raspunde: Primaria, iar d-na secretar arata ca: de ce sa se ocupe Primaria si nu Unuiunea Ucrainenilor
daca solicitarea vine din partea lor?
Dl consilier Treista intreaba si el, cine se va ocupa de aceste proiecte? D-na Celeniuc ii da
acelasi raspuns: Primaria! Dl consilier Negrea , arata nu sunt prezenti toti consilierii, ce voteaza?
Cererea cu proiectele este supusa la vot si aprobata cu 9 voturi ,,pentru,, si o ,,abtinere,, din partea d-lui
consilier Treista.
D-na Kramar Irina din Rona de Sus nr.454 care este prezenta la sedinta, solicita luarea
masurilor impotriva cainilor fara stapan si comunicarea persoanei responsabile desemnata pentru
gestionarea situatiilor de acest gen potrivit Legii nr.258/2013. Si mai arata ca Primaria/ Cosiliul Local,
trebuie sa-si faca datoria!
Dl viceprimar arata ca.. ,, ca sa ne facem datoria, trebuie sa facem cum prevede legea, nu avem
serviciu comunitar pentru gestionarea cainilor, consiliul poate infiinta acest serviciu comunitar exista o
legislatie, dar asta inseamna sa ai om si sa se asigure spatiu si hrana, sau putem sa facem un protocol cu
cel mai apropiat serviciu, cand vine dl primar, primul lucru se va discuta cum se poate face un protocol,
deocamdata nu a fost imputernicit sa se ocupe de treaba asta. Problema cainior vagabonzi este o
problema mare nu numai la d-na Kramar, ci si de la alte personae, care vin zilnic sa reclame, subiectul
ramane deschis si vom vedea care este solutia, cat de repede!
Dl consilier Negrea arata ca locuitorii din zona Lopusnai, nu au introdus curent electric in
locuinte. Dl viceprimar arata ca trebuie facuta extinderea retelei electrice.
In continuare sunt prezentate cererile cetatenilor, cereri prin care se solicita sprijin in repararea
drumurilor comunale: cerere cu un nr de 40 persoane solicita repararea drumului SADOROVET”
Cerere cu un nr de 21 de personae solicita sprijin in repararea drumului in locul numit
ZADILOC ( langa Boico). La aceasta cerere este facut si un process verbal de la fata locului
Cerere cu un nr de 20 pers solicita repararea drumului PODA

D Bondiuc Vasile solicita un tub pt scurgerea apei langa locuinta lui Bodariuc Gheorghe. Dl
viceprimar arata ca a fost pe teren si acolo este treaba constructorului care a zis c ase va remedia
situatia.
Dl viceprimar arata ca toate aceste cereri trebuie puse intr-un dosar, luna viitoare poate vom
avea buget, vom rediscuta aceste cereri si vedem crae sunt prioritatile, costurile, etc. In buget exista
capitolul strazi unde sunt prevazuti bani, vom vedea unde sunt prioritati, sunt foarte multe solicitari.
D-na Popadiuc Ana-Rodica, din Rona de Sus nr.874, solicita amplasarea unui stalp pentru
current electric pe stada de domiciliu. In cadrul sedintei se arata ca d-na nici nu locuieste in Rona, dar se
va merge la fata locului.
Parintele Albiciuc Gheorghe preot la Biserica Ortodoxa din localitate, are depuse un nr de 5
cereri prin care solicita:
- sprijin financiar pentru construirea unei capele mortuare ( dl vicepriar propune ca preotul sa
faca un proiect si incadrarea –stabilirea locului) D-na consilier Celeniuc considera ca trebuie aprobate
pentru toate cultele, fiecare biserica sa-si faca un proiect si sa-si stabileasca si locul pentru capela
mortuara.
- sprijin financiar pentru organizarea Festivalului international de muzica sacra, editia a XI a
- sprijin financiar pentru lucrari la casa parohiala( izolarea peretilor in exterior; renovarea
biroului parohia) si Biserica ( aplicara pavajului in altarului de vara; confectionarea unei noi copertine
la intrare in biserica; zidirea de noi trepte cu placaje de piatra; confectionarea unei noi centrale de
lemne; placarea cu lambriuri de brad sau stejar iconostasului, imbracarea cu lambriuri de stejar a
peretilor bisericii), ingradirea celor trei cimitire, cumpararea a 2 masini de lemne pentru incalzirea
Bisericii, etc.
Cand va fi buget, toate aceste cereri vor fi si ele reanalizate.
Parintele Albiciuc mai solicita sprijin din partea primariei in vederea repartizarii persoanelor
beneficiare de ajutor social sa presteze munci – curatenie in cele trei cimitire
- aprobarea sub forma de imprumut a unui nr de 15-20 de banci din cadrul Caminului Cultural in
vederea amplasarii acestora langa Biserica unde se oficiaza slujba in aer liber.
Dl Rahovan Gheorghe, Rona de Sus, nr.231, solicita inscrierea in registrul agricol a suprafetei
de 1970 mp teren agricol, pe care il foloseste de peste 40 de ani.
Dl Rahovan foloseste acel teren de mai mult timp, insa in registrul agricol a figurat si figureaza
cu 250 mp, a solicitat intabularea terenului in instanta, insa a pierdut procesul. In cadrul sedintei dl
viceprimar arata ca terenul folosit se poate concesiona, dar trebuie vazut situatia juridica a terenului,
extrasul CF, sau se poate astepta pana va fi gata inregistrarea sistematica a terenurilor, va ajunde si pana
la el.
D-na Dubei Lacrimioara Cristina – Rona de Sus, nr.110A, solicita incheierea unui act
additional la contractul de pasune pe care il detine din care sa rezulte trecerea de la persoana juridica la
persoana fizica si prelungirea contractului de la 7 ani la 10 ani, pe motivul accesarii fondurilor europene
Asociatia VOLOSEANCA, cu sediul in locaitatea Rona de Sus, nr.144A solicita prelungirea
contractului de pasunat de la 7 la 10 ani.
D-na secretar arata ca toti fermierii care doresc prelungirea contractelor, sa aduca acte din care
rezulta accesarea acestor fonduri.
Dl viceprimar aduce la cunostinta consiliului local, faptul ca cetatenii care detin terenuri agricole
in locul numit POVELCOVE, langa terenul de fotbal, solicita deschiderea unei porti in spatele
terenului pentru a avea acces la terenuri si transportarea recoltei.
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca el nu este deacord sa se circule prin baza sportiva, trebuie
gasita o alta posibilitate. In urma discutiilor avute in cadrul sedintei, rezulta ca se va merge la fata
locului.
Dl consilier Treista arata ca si in satul Costiui, la baza sportiva trebuie luate masuri, plasa este
trasa, intra animalele.
Un grup de 22 persoane solicita realizarea unei balustrade ( mana curenta) la urcarea pe
treptele care duc la Biserica Greco Catolica din satul Costiui. La fel solicita aprobarea taierii
trunchiului de tei batran aflat in apropierea Bisericii Greco Catolice din Costiui. Dl viceprimar propune
sa se supuna la vot cererea cu taierea truchiului de copac.In urma votului exprimat, cererea este
aprobata cu 9 voturi ,,pentru,, (consilierii Bota si Romaniuc nu au votat)
Dl consilier Coposciuc Mihai solicita ca pentru sedinta urmatoare sa fie prezentata lista cu rau
platnicii si situatia rau platnicilor blocului.

D-na Kopostiuc Otilia arata ca .. legat de piata, mesele se imburda, trebuie facute reparatii
curente, la fel reparatii trebuie si la acoperis ca prezinta un pericol pentru oameni, trebuie sa evitam
situatia minima.
Dl consilier Husarciuc Iacob propune ca primaria din banii de taxa - piata sa cumpere 2 toalete,
iar dl viceprimar arata ca piata nu are nimic in afara de mese, trebuie rezolvata situatia juridica, trebuie
consolidare pe marginea digului, piata necesita finantare. Mai aduce la cunostinta consilierilor ca a dus
la Baia Mare un proiect de reabilitare a podului peste raul Ronisoara, drum care duce pe strada Solonet
Dl consilier Treista intreaba daca s-a gasit o solutie cu apa sarata din Costiui, ca nu exista nici un
contract cu primaria!
D-na Kramar Irina, solicita aprobarea si montarea unei oglinzi langa podul care duce la Solonet,
avand in vedere ca acolo sunt intersectii, la fel solicita curatarea domeniului public de moloz amplasat
langa albia raului Ronisoara pe strada care duce la locuinta sa.
Nefiind alte discutii pentru probleme urgente, presedintele de sedinta declara inchisa, sedinta
ordinara din data de 30 martie 2021.
Presedinte de sedinta,
Celeniuc Hafia Cristina

Secretar al comunei
Florica Bota

