PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna septembrie, ziua 29 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 12 consilieri.
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe facebook
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota
Florica - secretar al comunei; din partea cetatenilor, participa parintele dl Albiciuc Gheorghe, Vasile
Boiciuc Rogneanu si Calena Gheorghe; Herbil Victor, nr. 1333
Presedinte de sedinta: dl consilier COPOSCIUC MIHAI
Presedintele de sedinta, prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor ordinare, respectiv extraordinare a Consiliului
Local al comunei Rona de Sus, din data de 30 august 2021/11 august 2021/19 august 2021/ 24 august
2021
2. Proiect de hotarare privind privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului
de investiții „Piață tradițională în localitatea Rona de Sus”
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
4. Raport privind inceperea anului scolar 2021-2022
5. Diverse ( adrese de la institutii, cereri, etc)
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu 12 voturi „pentru”, apoi
supune la vot cele 3procese verbale ale sedintelor extraordinare si a sedintei ordinare a consiliului
local care au avut loc in luna august 2021. Nefiind obiectii, completari sau modificari ale proceselor
verbale, presedintele de sedinta, le supune la vot, iar in urma votului exprimat procesul verbal din
data de 11 aug 2021 este aprobat cu 10 voturi „pentru” si 2 „abtieri” (Bota Mihai si Mesco Vasile),
procesul verbal din data de 19 aug 2021 este aprobat cu 11 voturi „pentru” si o „abtiere”, (d-na
Luscan Loredana), procesul verbal din 24 aug este aprobat cu 10 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (
Bota Mihai si Mesco Vasile), iar procesul verbal din data de 30 aug 2021 este aprobat in unanimitate
12 voturi pentru.
Inainte de a se trece la discutarea pct. de pe ordinea de zi, avand in vedere ca la sedinta
participa si dl parinte Albiciuc Gheorghe, presedintele de sedinta propune ca sa se ia in discutie
cererea parintelui, pe motivul ca dl parinte trebuie sa plece si nu poate sa stea la sedinta pana se vor
discuta problemele curente ale comunitatii. Propunerea se supune la vot si este aprobata cu 10 voturi
pentru si 2 voturi abtineri (Husarciuc si Negrea)
D-na secretar prezinta cererea parintelui, prin care solicita compensarea chiriei apartamentului
cu contravaloarea lucrarilor efectuate in aparatament, contra sumei de 10750 lei (confectionare si
montare usa de stejar, materiale pentru zidirea teracotei, lambriuri, parchet pe hol si camera mica,
parchet pentru camera mare, geamul, usa si semi usa din termopan inca nemontate)
Discutii
Dl primar il intreaba pe parinte daca a facut notificari catre proprietarul de drept privind lucrarile
care trebuie efectuate?
Dl parinte arata ca a raportat la timpul potrivit ce lucrari trebuie facute in apartament, notificari nu a
facut pentru ca nu i s-a spus sa faca notificari, insa a solicitat de mai multe ori comisie la fata locului
pentru a constata ce lucrari trebuie facute!
Dl primar citeste din legislatie, obligatiile chiriasilor, iar dl viceprimar arata ca s-a deplasat la
aproape toate apartamentele, a facut note de constatare, se poate verifica si a solicitat si un punct de
vedere consilierului juridic, cadrul legal, iar decizia apartine decidentilor adica Consiliului Local
Presedintele de sedinta arata ca la farmacie si cabinetul de stomatologie, au fost compensate
lucrarile efectuate cu plata chiriei si tinand cont ca parintele a facut in apartament lucrari care tin de
proprietar, propune sa se faca la fel si pentru părinte! S-a mai fost la apartament si in mandatul trecut,
insa fostul primar nu a acceptat efectuarea acestor lucrări.
Dl consilier Hoza intreaba cand a fost depusa cererea de compensare a bunurilor farmaciei si
cabinetului stomatologic, iar dl consilier Coposciuc Ilie, ii raspunde ca ,,da,,
Dl consilier Treista intreaba pe parinte in cat timp s-a ajuns la deterioararea apartamentului,
iar dl Negrea intreaba unde este investitia, daca apartamentul a ajuns cum a ajuns!

D-na consilier Kopostiuc arata ca din moment ce nu era achitata chiria) trebuiau facute masuri
pentru ordin de evacuare, vina apartine ambelor parti, daca a crescut aceasta suma.
Dl primar arata ca s-au facut notificari la toti chiriasii cu datorii, daca e sa fie compensat cineva,
trebuie compensati toti, insa decizia apartine consilierilor.
D viceprimar arata ca sunt lucrari de executat in toate apartamentele, investitiile care cad in sarcina
noastra, trebuie efectuate.
Dl primar il intreaba pe parinte din ce an a inceput sa faca reparatii la apartament? Dl parinte
ii raspunde ca a inceput sa faca lucrari incepand cu anul 2008/2009 pana in prezent. A cerut de mai
multe ori fostei conduceri sa se deplaseze la apartament, dar a ajuns in prezent cu situatia neclara, dar
a investit. La predarea apartamentului, nu s-a deplasat o comisie de predare –primire, dar pe viitor va
stii ca trebuie sa faca notificari.
Avand in vedere ca dl primar a dat consilierilor spre consultare, facturile aduse de dl parinte,
dl cons Mesco arata ca aceste lucrari sunt recente, la fel si facturile, dar daca noi nu am putut sa
reparam apartamentul, sa repare chiriasii si apoi sa fie compensati, daca exista baza legala.
Dl primar propune ca aceste facturi sa fie analizate de catre contabil si consilierul juridic si sa
redacteze un punct de vedere, propunere supusa la vot si aprobata 12 voturi ,,pentru,,
Se trece la discutarea pct de pe ordinea de zi , Proiect de hotarare privind privind
aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Piață tradițională în
localitatea Rona de Sus”
Proiectul de hotarare este insotit de raport de avizare semnat de primar, raport de specialitate,
in care se arata necesitatea si oportunitatea infiintarii unei piete traditionale, avizul secretarului
comunei Rona de Sus, adresa Consiliului Judetean in calitate de partener, avizul consultativ al
comisiilor de specialitate - favorabil
Presedintele de sedinta arata ca in cadrul sedintelor de comisii, a –fost analizat acest proiect, toti
consilierii prezenti au fost deacord.
D-na consilier Kopostiuc Otilia arata ca se implineste un an de la alegeri locale, propune ca
la fiecare sfarsit de mandat, sa fie prezentata situatia cu realizari; legat de piata, este oportun acest
proiect pentru ca nu avem multe articole in localitate ( covoare, textile si multe altele)
Dl primar arata ca in data de 29 octombrie au depus toti juramantul, la sfarsitul anului va da o
dare de seama cu ce s-a facut si ce tebuie facut, cati bani au fost investiti si cat a mai ramas, iar dl
presedinte de sedinta arata ca la inceputul anului fiecare consilier/ alesii locali prezinta raportul de
activitate pentru anul precedent.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate 12
voturi ,,pentru,,
In continuare se dezbate pct.3. de pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2021
Proiectul de hotarare este insotit de raport de avizare semnat de primar, raport de specialitate,
in care se arata ca AJFP MARAMURES a alocat UAT comuna Rona de Sus, suma de 135 mii lei,
prin urmare, in urma rectificarii, bugetul local al comunei Rona de Sus , este de 19.718,81 mii lei la
venituri si 20.961,28 mii lei la cheltuieli. Suma de 135 mii lei va fi prevazuta pentru strazi,
dezapezire si racordarea statiei/retelei de apa, la curent electric. Avizul comisiei de specialitateeconomica, este favorabil.
Presedintele de sedinta arata ca in cadrul comisiilor de specialitate s-a discutat despre faptul
ca au fost prevazuti deja bani pentru reparatii- drumuri, nu ajung, de ce s-a suplimentat suma? Dl
primar arata ca banii prevazuti nu ajung datorita manoperei si a tuburilor achizitionate. S-au cheltuit
multi bani cu amenajarea drumurilor de la Magura si Pereslup.
Dl consilier Mesco arata ca dl primar a refuzat achizitia unei societati cu pret mai mic si a luat
de la o alta firma cu pret mai mare, il intreaba pe primar de ce? Dl primar arata ca dansul nu poate
refuza o achizitie, insa societatea respectiva a trimis notificari ca nu mai poate sa ne onoreze lucrarea.
Dl Mesco mai arata ca una dintre societati este platitoare de tva, cealalta nu si tot cu 8 lei s-a luat,
desi se stie ca tva –ul se ramburseaza. Cu cateva zile in urma societatea refuzata a oferit un pret mai
mic, de 6 lei. Dl primar arata ca in contract scrie 6 lei plus TVA, iar cu firma Zadiloc nu poate sa
incheie contracte, ca aceasta firma este in litigiu cu primaria.
In urma datelor oferite de primar, nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si
este aprobat in unanimitate 12 voturi “pentru”
In cadrul sedintei sunt prezenti 2 reprezentanti ai firmei care se va ocupa de autocolantele
pentru indicatoarele localitatii Rona de Sus. In urma discutiilor, s-a ajuns la concluzia ca acestea
urmeaza sa fie realizate in timp de 2 saptamani, varianta – reflectorizanta.

Pct.4. de pe ordinea de zi: Raport privind inceperea anului scolar 2021-2022, raport
prezentat de d-na director Luscan Loredana Mihaiela.
In cadrul raportului se arata ca in anul scolar 2021 -2022 sunt inscrisi un nr de 361 de elevi
din care 111 elevi – nivel prescolar, 137 elevi nivel primar si 113 elevi – ciclul gimnazial. Toate
cadrele sunt calificate, au fost asigurate masurile igienico-sanitare la nivel de scoala, este asigurat
combustibilul solid pentru incalzire iar stocurile de dezinfectant si masti sunt asigurate de catre
primarie, lunar.
Presedintele de sedinta intreaba daca copiii beneficiaza de masti gratuite, deaorece sunt parinti
care se plang ca trebie sa cumpere masti pt copii. D-na director arata ca sunt asigurate mastile de
catre primarie.
Dl consilier Hoza intreaba ce se intampla cu proiectul cu tabletele?
D-na Luscan arata ca initial scoala a fost initiatorul acestui proiect, ei au demarat proiectul
insa dl primar a zis ca va face primaria acest proiect, insa nu s-a mai concretizat,va trebui gasita o alta
sursa de finantare, fondurile au fost epuizate, dar au primit 18 tablete de la ISJ Maramures pentru
copiii care chiar au avut nevoie si 17 tablete de la UUR
Dl primar arata ca proiectul a fost facut cu o firma care a garantat ca va fi eligibil suta la suta,
insa nici un proiect facut de primarie nu a fost aprobat. Alti primari au luat bani din bugetul local
pentru achizitia tabletelor
Fiind vorba tot de scoala, d-na secretar citeste adresa Scolii gimnaziale Rona de Sus, prin
care solicita comunicarea persoanelor din cadrul consiliului local care vor face parte din Consiliul de
Administratie a Scolii. Conform hotararii consiliului local din anul 2020 persoanele desemnate au
fost d-na Kopostiuc Otilia si d-na Celeniuc, si intreaba daca sunt propuneri de modificare a acestor
persoane, daca nu, atunci se va face o adresa si se vor comunica persoanele nominalizate in hotarare.
Desi nu sunt propuneri de modificare, presedintele de sedinta, supune la vot nominalizarea celor doua
pers din 2020, care sunt votate in unanimitate.
Avand in vedere ca la sedinta este prezent si dl Vasile Boiciuc Rogneanu Rona de Sus, nr.1168,
se citeste cererea acestuia prin care aduce al cunostinta cons local ca podul care duce la locuinta sa,
necesita reparatii urgente, la fel si cel care duce spre locuintele fam Cosovan si podul de la Zarioc, iar
printr-o alta cerere solicita acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea festivalului Ronisoara
apa lina,, preconizat a fi organizat in luna octombrie a.c.
Presedintele de sedinta il intreaba pe dl Boiciuc de ce suma ar avea nevoie, deoarece aceasta
suma trebuia alocata la intocmirea bugetului, acum nu crede ca mai sunt resurse, iar dl primar arata
ca daca raman ceva bani de la alte capitole, se vor aloca bani pt festival prin hotararea consiliului
local.
Dl cons Coposciuc Mihai arata ca avem un singur rapsod in comuna, profesionist si trebuie sa-l
ajutam, iar d-na Kopostiuc arata ca actele de cultura trebuie sprijinite, prin urmare atat ea cat si dl
Coposciuc Mihai sugereaza d-lui Boiciuc sa se adreseze si d-lui deputat Petretchi, ca o sa-l ajute!
In continuare d-na secretar prezinta cererea d-lui Calena Gheorghe din Rona de Sus nr.896
care solicita prelungirea contractului de inchiriere teren din apropierea bailor sarate Costiui motivand
ca a incheiat contrcat de inchiriere teren, iar casutele aflate pe acest teren ii apartin.
D-na secretar arata ca din cate stie, cotractul a expirat si nu mai poate a fi prelungit, eventual
incheiat un alt contract, dar in conditii legale. Daca terenul face parte din domeniul public, va trebui
organizata licitatia. Se va analiza aceasta cerere impreuna cu consilierul juridic.
In continuare se prezinta cererea d-lui Herbil Victor, care solicita compensarea taxelor locale
datorate, cu contravaloarea chitantelor, fiind parte ( chirias) in procesul cu Bodnariuc Mihai, nr.1310,
alaturi de primaria locala pentru pasunea Lutoasa.
In urma discutiilor rezulta ca se vor analiza sentintele si chitantele si se va face un punct de
vedere juridic.
Dl Herbil Victor mai solicita consiliului local, sa puna niste dale peste santul aflat in fata
bisericii si a scolii, in vederea largirii trotuarului, ca sa poata parca masinile, parintii care isi aduc
copiii la scoala. Dl primar arata ca va trebui sa ne adresam drumurilor nationale, iar presedintele de
sedinta arata ca au mai fost discutii legate de aceste santuri si in mandatul trecut, ca sa se puna rigole
de-a lungul drumului, ca sa se evite pericolul, dar nu s-a facut nimic, trebuie sa alocam fonduri macar
la anul.
Dl primar arata ca dalele sunt foarte scumpe, deocamdata nu avem bani, dar daca raman bani
de la alte capitole si putem sa le mutam, incercam sa facem cumva sa rezolvam aceasta problema
D-na consilier Kopostiuc arata ca foarte multi soferi se plang ca la intrarea pe strada unde se afla
primaria este o groapa mare si agata masinile.

Dl primar arata ca in Costiui se lucreaza la apa si canalizare, dupa care urmeaza sa se lucreze
la apa si canalizare pe aceasta strada Primariei, apoi urmeaza strada Solonet, deci se va rezolva
In ceea ce priveste podul de la Susman, a hotarat ca sa vina un expert in poduri, sa faca
expertiza si sa ne dea o solutie.
In continuare este prezentata adresa Postului de Politie a comunei Rona de Sus care solicita
inlocuirea geamului si a usii de la incaperea unde isi desfasoara activiatatea.
Dl primar arata ca atunci cand se vor face aceste lucrari se va inlocui si usa de la balconul
apartamentului unde locuieste dl Nicovschi cu familia.
In continuare este prezentata adresa UUR, a consilierilor locali de la UUR, dar si a
cetatenilor din zona Osoi, toate cu aceleasi continut, prin care se solicita repararea drumului care
duce la cele 7 gospodarii ( Lie Dumitru, nr 718, Marcu Mihai nr.718, Romaniuc Fedor nr.719,
Drimus Vasile nr.716, Rusneac Mihai nr.712, Drimus Nicolae 681 si Drimus Angelica nr. 716) din
aceasta zona, drum devenit impracticabil datorita eroziunii solului, ca urmare a ploilor cazute in
ultimele luni.
D-na consilier Luscan arata ca, se spune ca se fac drumuri unde nu sunt locuinte si unde
locuiesc oamenii, nu. D-na Drimus Angelica a spus ca v-a adus la cunostinta si v-a rugat sa reparati
strada, dar dl primar a spus sa-i repare drumul UUR –ul.
Dl primar arata ca s-a reparat drumul de la Osoi, cu buldoexcavatorul, dar unde se pune teava
de la apa si canalizare, nu se poate face investitia. Dl viceprimar care este presedintele comisiei de
receptie lucrari poate spune unde s-a mai facut drumul in afara de Pereslup. Dar se va mai deplasa la
fata locului, se va uita in proiect daca sunt prevazute lucrari la apa si canalizare, daca nu, se vor face
investitii, dar dupa cum le vine randul, avand in vedere ca sunt cereri depuse la inceputul anului. Dar
drumul este practicabil, deoarece s-a deplasat cu un autoturism chiar in apropiere de d-na Drimus, si
se poate circula.
Presedintele de sedinta aduce la cunostinta primarului ca exista un proiect de hotarare vechi
privind repararea drumului la ,, Za mosta,, in Hurgoi, si de acel drum trebuie sa se tina cont.
Apoi dl primar aduce la cunostinta Consiliului Local ca doreste sa achizitioneze un microbuz
pentru transportul elevilor. Aceasta masina este o donatie din partea Parohiei/Bisericii romano
catolice din Essen-Germania si s-a realizat cu sprijinul d-lui Bodnariuk Adalbert din Costiui si a
Asociatiei Caritas din Satu Mare.
In continuare, d-na secretar citeste notele de constatare efectuate in urma deplasarii
vieprimarului la apartamentele din blocul cu 6 apartamente, aflat in administrarea consiliului local,
note din care rezulta ce lucrari au fost efectuate de chiriasi si ce lucrari mai este nevoie de executat de
catre proprietar sau chirias.
D-na secretar mai aduce la cunostinta consilierilor locali, ca in cadrul primariei a avut loc un
control al inspectiei sociale, si conform notei de control, avand in vedere nr mare de cazuri sociale
raportat la nr de locuitori, ar fi nevoie de angajarea unui asistent medical comunitar. Dl primar arata
ca in organigrama nu avem prevazut un asemenea post, de aceea va trebui infiintat, si tinand cont ca
se pot face deja demersuri pentru angajari, ar fi util infiintarea unui astfel de post.
Presedintele de sedinta, sugereaza primarului sa-si angajeze un consilier personal dar care sa
se ocupe si de accesarea fondurilor europene.
Dl consilier Treista aduce la cunostinta primarului ca la gradinita din Costiui, lipseste portita
de la holul cladirii si astfel intra gainile si fac mizerie. Dl primar arata ca va trimite pe cineva sa
rezolve aceasta problema.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta ordinara din data de 29
septembrie 2021, inchisa.

Presedinte de sedinta,
Coposciuc Mihai

Secretar al comunei
Florica Bota

