PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna noiembrie, ziua 24 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 9 consilieri din
totalul de 12 consilieri.
Absenti, consilierii Hoza Ion, Luscan Loredana si Negrea Vasile
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe facebook si youtube
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota
Florica - secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier HUSARCIUC IACOB
Avand in vedere ca dl consilier Hoza Ion ales presedinte de sedinta prin HCL n 55/2021,
lipseste, lucrarile sedintei ordinare sunt deschise de dl Treista Iosif, cel mai invarsta consilier local,
care prezinta urmatoarea ordine de zi :
1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local, din luna octombrie 2021
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de asistenta sociala
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a
microbuzului scolar pentru transport elevi
5. Proiect de hotarare privind modificarea domeniului public al comunei Rona de Sus,
identificarea topografica, si inscrierea in carte funciara, a terenului ( trotuar), in suprafata
totala de 495 mp, care face parte din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Rona de Sus, judetul Maramures
6. Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei de teren, prin diminuare de la 2100 mp
la 2001 mp, teren pe care este amplasata statia de epurare, modificarea categoriei de folosinta
si a destinatiei terenului, teren care apartine domeniului privat al comunei Rona de Sus,
judetul Maramures
7.Diverse ( cereri, etc)
Dl primar arata ca doreste suplimentarea ordinii de zi, cu inca un proiect de hotarare si
anume
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice in cladiri publice cu investiția
”Cresterea eficientei energetice prin reabilitarea cladirii scolii, corpurile C2 si C3 scoala
gimnaziala din localitatea Rona de Sus ” si tinand cont ca presedintele de sedinta desemnat prin
HCL nr.55/2021 lipseste, este necesar adoptarea unei hotarari privind alegerea presedintelui de
sedinta, care va conduce sedinta ordinara din luna noiembrie 2021.
Dl viceprimar Ruscovan Ioan, propune amanarea pct.5 de pe ordinea de zi, a hotararii cu
trotuarul, pentru o alta data, dupa remasurare si reidentificare, deoarece considera ca terenul respectiv
este al cooperatiei, s-a discutat si in sedinta de comisie despre acest proiect. Dl primar arata ca dl
Ruscovan nu este deacord cu masurarea facuta si mai sunt si alte neconcordante, a depus si niste acte
la dosar si doreste remasurarea trotuarului din centrul comunei
Dl consilier Coposciuc Mihai il intreaba pe viceprimar daca terenul care era propus pentru
intabuare, este intabulat pe cooperatie? Dl viceprimar arata ca, unde cooperatia foloseste terenul este
intabulat, dar sunt portiuni intre DN18 si cooperatie, unde nu sunt acte, vor fi identificate de inginer.
Dl consilier Coposciuc Mihai mai arata ca fostul primar i-a semnat actele pentru constructii, desi erau
in dusmanie, iar dl Ruscovan ii raspunde ca trebuie sa cunoasca ca nu se poate opri un drept legal
Dl primar arata ca acest teren era propus pentru intabulare, pentru ca din acte rezulta ca este
trecut pe Statul Roman si nu sunt operate in cartea funciara nici un fel de modificari
Dl consilier Coposciuc Mihai mai arata ca ar dori ca toata aceasta actiune de intabulare sa se
faca cat mai repede pentru ca nu putem sa intabulam domeniile statului pe proprietatea privata a
cuiva, sa fie al nostru, al comunei, cel care trece pe acolo sa stie ca trotuarul este si al lui se afla pe
domeniul public, el ca si cel mai invarsta consilier stie ca mai demult acolo era un parc, si ce s-a
construit acolo doua cladiri cooperatia si blocul, a participat si el prin contributia baneasca, sau a si

lucrat deoarece fiecare cetatean trbuia sa faca prestatii, si la baile din Costiui cand s-a facut interiorul.
A intrebat pentru ca toate acestea au fost ale comunei, ale noastre!
Ordinea de zi se supune la vot, si este aprobata in unanimitate ( 9 voturi ,,pentru,,), la fel sunt
supuse la vot si aprobate in unanimitate, atat suplimentarea ordinii de zi, cat si amanarea dezbaterii
proiectului de hotarare de la pct.5,
In continuare dl consilier Treista citeste proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pe luna noiembrie 2021, din care rezulta ca, ca si presedinte de sedinta pe luna noiembrie
2021, este propus dl Husarciuc Iacob. Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este
aprobat in unanimitate.
Dupa adoptarea hotararii, lucrarile sedintei ordinare sunt preluate de catre dl consilier
Husarciuc Iacob, care supune la vot procesele verbale din luna octombrie 2021. Nefiind obiectii,
completari sau modificari ale proceselor verbale, presedintele de sedinta, le supune la vot, iar in urma
votului exprimat procesele verbale ale sedintelor de indata din data de 8 respectiv 22 noiembrie
2021 au fost aprobate cu 8 voturi pentru si o abtinere din partea d-lui consilier Mesco care a
absentat de la aceste sedinte, iar procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28 oct 2021, a fost
aprobat in unanimitate – 9 voturi ,,pentru,,
Dl consilier Ruscovan arata ca inaintea sedintei ordinare, comisia de specialitate cu activitati
juridice, nu a putut da avize din lipsa de cvorum si avand in vedere ca la sedinta ordinara participa si
consilieri care fac parte din aceasta comisie, solicita ca persoanele care fac parte din aceasta comisie,
sa-si exprime votul asupra proiectelor de hotarare supuse dezbaterii in sedinta ordinara din 24
noiembrie 2021. Membrii comisiei juridice au avizat favorabil toate proiectele de hotarari supuse
dezbaterii, cu exceptia Proiectului de hotarare privind inscrierea in carte funciara a trotuarului (pct.5.)
In continuare se trece la dezbaterea proiectelor propuse pentru ordinea de zi
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Proiectul de hotarare este
insotit de raport de specialitate, Hotararea Consiliului Judetean Maramures insotita de anexa cu
sumele repartizate UAT-urilor, raport de avizare in care se arata ca, comunei Rona de Sus i s-a
repartizat suma de 47 mii lei pentru drumuri comunale, suma care va fi folosita potrivit destinatiei.
Dl consilier Mesco arata ca pana in prezent pentru drumuri a fost alocata suma de 500 mii lei,
(420 mii lei au fost alocati prin buget local, plus 80 mii lei, ulterior) si il intreaba pe primar daca,
toata aceasta suma, s-a cheltuit pentru strazi? A solicitat bani in plus?
Dl primar arata ca la ultima rectificare s-au alocat 70 mii lei, nu a cerut bani, dar asa cum
rezulta din anexa, bani au primit toate UAT-urile, insa in afara de lucrarile prevazute la adoptarea
bugetului, a mai facut si alte lucrari, si anume in satul Costiui, au fost reconstruite scarile care duc
spre Biserica Greco Catolica, a pus umplutura in groapa care se intinde de-a lungul scarilor ca sa
poata circula si masinile si mai urmeaza sa se instaleze la scarile respective si o mana curenta.
Dl Mesco mai arata ca l-a rugat pe dl primar sa aiba in vedere si repararea podurilor
degradate,
Sigur ca dl primar a spus ca strada Carnazova va fi astfaltata, ca pe acolo vine proiectul, dar pana
atunci, poate o sa fie prea tarziu, daca nu se urgenteaza cu un strat de asfalt, beton, sau orice, podul
va fi un pericol public si nu numai podul ala, mai sunt si altele, podul de langa Cosovan.
Dl primar arata ca stie ca podul din Strada Carnazova este afectat, a fost in teren s-a ajuns la
fierul beton, specialistul spune ca ar trebui turnat un strat de radieri. Asa se va face si la unul si la
altul si mana curenta, trebuie alungite sau inlocuite cu altele. Toate lucrarile terminate sunt puse pe
retele de socializare, iar in ceea ce priveste drumul de la Magura, sunt discutii ca acest drum trebuia
acoperit cu altceva, cu gribrula sau macadam, sau de ce nu s-a facut pana acolo, sau de ce s-a facut
doar pana acolo, drumul era impracticabil, a fost decopertat si pus balastrul! A fost o cheltuiala mare
deoarece in 25 de ani nu s-a aruncat o roaba de balastru, si daca mai ar fi 2-3 drumuri ca acesta,
aproape 70% din buget se duce acolo! Lucrarile se fac cap-coada si apoi se trece la alta lucrare!
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate cu 9
voturi ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea urmatorului Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, raport de avizare in care se arata ca,
este necesar aprobarea unui Regulament de organizare si Functionare a compartimentului de asistenta
sociala, masura impusa si in urma controlului efectuat de catre reprezentantii Agentiei Judetene pt
Plati si Inspectie Sociala Maramures. Avizul comisiei de specialitate – favorabil

Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate 9 voturi
,,pentru,,
Urmatorul proiect dezbatut Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
modul de utilizare a microbuzului scolar pentru transport elevi
Proiectul de hotarare este insotit de adresa scolii gimnaziale din care rezulta stabilirea
orarului si a traseelor microbuzului dus-intors, referat de specialitate cat si raportul de avizare. Avizul
comisiei de specialitate – favorabil. Dl primar arata ca in prezent dimineata sunt prevazute 3 curse
pentru elevi, dar la solicitarea parintilor ar fi nevoie de 4 curse dimineata, prin urmare se asteapta
orarul de la scoala. Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in
unanimitate, 9 voturi ,,pentru,,
Avand in vedere ca pct.5. de pe ordinea de zi a fost amanat, se trece la discutarea urmatorului
proiect de hotarare si anume modificarea suprafetei de teren, prin diminuare de la 2100 mp la
2001 mp, teren pe care este amplasata statia de epurare, modificarea categoriei de folosinta si a
destinatiei terenului, teren care apartine domeniului privat al comunei Rona de Sus, judetul
Maramures.
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, extrase CF, Plan de amplasament si
delimitare, raport de avizare din care rezulta ca pe terenul de natura faneata cumparat pentru statie de
epurare, a fost ridicata constructia – statia de epurare, prin urmare trebuie modificata destinatia
terenului din faneata in curti constructii, apoi se modifica suprafata din 2100 mp in 2001 mp
deoarece suprafata de 99 mp folosita ca drum de acces, a fost intabulata ca si drum, iar o alta
modificare se refera la suprafata, deoarece o parte se afla in intravilan, iar alta in extravilan. Avizul
comisiilor de specialitate este favorabil.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate, 9 voturi
,,pentru,,
Ultimul proiect de hotarare dezbatut, proiect de hotarare privind participarea la
Programul privind creșterea eficienței energetice in cladiri publice cu investiția ”Cresterea
eficientei energetice prin reabilitarea cladirii scolii, corpurile C2 si C3 scoala gimnaziala din
localitatea Rona de Sus ”
Proiectul de hotarare este insotit de referat de specialitate, raportul de avizare, anexa cu
devizul de lucrari. Avizul comisiei de specialitate – favorabil
Dl primar arata ca doreste sa reabiliteze cele doua cladiri vechi aflate in curtea scolii
gimnaziale Rona de Sus, una dintre ele sa foloseasca ca si after schol pentru copii, iar cealalata
cladire unde a fost ,, Scoala Rusca,, sa fie folosita ca si muzeu. Sigur ca are in vedere sa faca si o
gradinita cu program prelungit, insa deocamdata se fac proiecte unde se pot obtine finantari. Acest
proiect ar urma sa fie finantat de AFM si trebuie depus cat mai repede sa nu se epuizeze fondurile.
• Valoarea totala a investitiei este de 3.072.274,24 lei fara TVA, respectiv 3.651.633,54 lei
TVA inclus
• Valoarea eligibila a proiectului: 2.730.749,10 lei fara TVA, respectiv 3.249.591,43 lei
TVA inclus
• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 3.152.103,69 lei
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 341.525,14 lei fara TVA, respectiv 402.042,12 lei TVA
inclus.
- asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale
proiectului este in procent de 3% respectiv 97.487,74 lei

D-na consilier Celeniuc Hafia il intreaba pe primar daca nu se poate depune spre finantare si
Castelul Apaffi?
Dl primar arata ca s-a avut in vedere acest lucru, la fel si Baile sarate Costiui, chiar au fost
alocati si bani pentru cofinantare la intocmirea bugetului local, insa nu a iesit ghidul cu proiecte, in
vederea finantarii.
Dl primar mai arata ca sunt cosilieri care nu sunt deacord cu sedintele de indata, dar sunt
situatii cand trebuie grabite lucrurile, ca sa se obtina finantarea. La AFM, spre finantare, a fost depus
si proiectul cu iluminatul public.
Nefind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate, 9
voturi ,,pentru,,.
In continuare se dezbat problemele curente

Dl primar arata ca d-na consilier Celeniuc a intrebat daca nu putem sa depunem proiect pentru
Castelul Apaffi? Noi pana acum, am facut proiecte pentru ce se putea, pentru cele doua proiecte la
apa si canalizare, strazile secundare faza a 2 a la Programul Anghel Saligny, pt iluminat la AFM,
pentru Camin cultural, pentru dispensar, pentru sala de sport, pentru tablete pentru copii pentru care
cererea a si fost aprobata in valoare de 147.270 lei. Cand o sa iasa ghidurile, vom vedea ce proiecte
mai pot fi depuse, mai ales ca in localitatea Costiui a fost in vizita un domn deputat de la UDMR,, au
vizitat impreuna bisericile, baile, castelul, si acum avem si un sprijin, deoarece dl deputat s-a oferit
sa sprijine demersurile noastre pentru accesarea fondurilor si la alte proiecte.
Dl consilier Coposciuc Mihai adresandu-se primarului, arata ca a auzit ca, comuna noastra a
fost vizitata de un deputat UDMR, si ar dori sa stie cam ce s-a discutat!
Dl primar arata ca dl deputat era interesat mai mult de Costiui, dar a intrebat ce proiecte
avem, cate au fost depuse spre finantare, daca avem in vedere si alte proiecte! A spus ca ar dori sa
reabiliteze Castelul Apaffi din Costiui si Baile Sarate, au fost alocati bani – 40 mii lei pentru
repararea acoperisului Castelului, insa nu s-a reusit repararea lui. Au facut si un filmulet de
promovare a Costiuiului. Mai vor sa faca un album si sa-l distribuie pentru promovare, si asta este un
lucru bun ca unii vin si ne reprezinta, chiar daca sunt de la UDMR. Si noi avem pe deputatul nostru
de la Uniunea Ucrainenilor, care nu a fost la primarie niciodata si nu a venit sa intrebe daca nu avem
nevoie de ajutor!
Dl consilier Coposciuc Mihai, arata ca nu este adevarat ceea ce spune dl primar, pentru ca dl
deputat Petretchi a convocat pe membrii UUR, la o sedinta la inceputul mandatului, la care a fost
invitat si viceprimarul si primarul, insa dl primar a lipsit. Si mai intreaba daca primarul a discutat cu
dl deputat despre problema bailor?
Dl primar arata ca dl deputat daca dorea, putea sa revina in alta zi, cand era prezent. Sigur ca
s-a discutat si problema bailor, ar dori ca proiectul cu baile, daca se va putea sa le facem pe Primaria
Rona de Sus, sa fie a noastre, dar daca nu, ar fi bun si un investitor si din alta tara, dar prioritar este
sa facem pe primarie! Dl deputat si-a exprimat dorinta sa ne ajute, nu numai localtatea Costiui, ci
comuna Rona de Sus!
In continuare dl primar arata ca in ceea ce priveste Podul de la CADASU, a luat legatura cu
un expert (Dl Iliescu )fost decan de la Facultatea de drumuri si poduri din judetul Cluj, in vederea
efectuarii unei expertize, din care sa rezulte cine a gresit si cel mai important sa ne dea o solutie ca sa
putem termina podul. I-au fost puse la dispozitie proiectul si s-a fost si in teren, insa expertiza costa
foarte mult 38 mii lei cu TVA, intreaba consilierii ce parere au? Daca a gresit proiectantul sau
constructorul, trebuie mers in instanta, insa procesul poate sa tina 2-3 ani.
In urma discutiilor rezulta ca ultima varianta propusa de constructor, se poate face si fara sa-l
afecteze pe dl Herbil, ar trebui facute laterale, zidul de sprijin care ar necesita o noua autorizare si
costuri suplimentare trebuie constatata deficienta, aceasta lucrare a fost abandonata datorita opozitiei
vecinilor, ei au vrut sa termine lucrarea, insa nu au fost lasati arata dl viceprimar,
Dl consilier Mesco arata ca nu e treaba constructorului, ci a proiectantului care raspunde de
terminarea lui, trebuie sa fie prezent pana la finalizarea lucrarilor, cand se face si un proces verbal de
incheiere a lucrarilor, cu toate fazele,
Dl primar arata ca a vorbit cu proiectantul podului, l-a invitat la primarie, insa acesta a zis ca
nu mai lucreaza cu primariile, iar dirigintele de santier este foarte bolnav. Dl primar mai arata ca
atunci cand s-a deplasat in teren cu reprezentantul expertului, a venit si dl Herbil, care a zis ca podul
nu este bine construit.
Dl consilier Bota arata ca, sa nu se cheltuie banii pe expertiza trebuie mers pe cale amiabila,
podul nu se face pentru noi ci pentru comuna, dl Mesco arata ca banii oricum trebuie suplimentati
pentru continuarea lucrarilor, iar dl primar arata ca in masura in care trebuie sa se intre pe terenul dlui Herbil, s-a gandit ca, daca ar fi deacord dl Herbil si daca sunt deacord consilierii, sa se cedeze o
parte din domeniul public d-lui Herbil, iar acesta la randul lui sa cedeze partea sa din gradina pentru
finalizarea podului, insa dl Herbil nu doreste sa vina la primarie, pentru discutii.
Dl viceprimar arata ca nefiind proiectate aripile pe marginile drumului, e inevitabil sa se faca
podul fara laterale, nu se pot turna acele rampe, iar dl primar arata ca oricum trebuie facut proiect
pentru acele laterale.
Dl consilier Coposciuc Mihai propune ca dl Herbil sa fie dat in judecata pentru ca a ocupat
domeniul public, in primul rand sa se mearga pe ordonanta presedintiala

Dl consilier Coposciuc Ilie propune sa se faca expertiza, si mai arata ca din discutile cu dl Herbil
rezulta ca acesta doreste ca sa fie gasit vinovatul podului, podul sa fie distrus si recladit de catre cel
care a gresit, iar dl consilier Bota arata ca, chiar daca partile se dau in judecata, Judecatoria va cere
expertiza, trebuie facuta oricum! Dl primar arata ca daca se da in judecata, instanta va obliga partea
vinovata sa plateasca expertiza, si nu o vom plati noi ca si primarie, va plati cel care pierde procesul,
iar dl viceprimar arata ca e un traseu lung al problemei, deoarece partea care pierde face recurs si tot
asa!
Dl consilier Mesco propune sa se ceara parerea unui specialist, chiar si unul care
lucreaza la Inspectoratul de Stat in Costructii
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca daca podul s-ar fi terminat in anul 2018, nu se ajungea
aici, deoarece fostul primar a dat aproape toti banii, de asta se cere un audit extern, deoarece acest
audit extern consta in identificarea neregulilor facute de fosta conducere, iar dl primar arata ca el a
solicitat audit Camerei de Conturi, singura institutie abilitata sa faca control la institutii publice,
gratuit, dar daca cineva doreste sa faca proiect de hotarare pentru audit extern privat, el este ,,pentru,,
, asa cum a mai spus si in alte dati, nu se opune.
In continuare dl consilier Treista arata ca referitor la lucrarea care se face, la canalizare si apa,
in Costiui, tevile au fost puse pe o parte, pe partea cealalta cum va fi? Se pun tevi una peste alta. Se
pune teava de la canalizare, se acopera apoi se sapa din nou si se pune teava de la apa, se acopera, nu
se fac racorduri. De cand a inceput lucrarea in Costiui, nu a fost nimeni de la primarie sa vada cum se
lucreaza.
Dl primar arata ca avem doi diriginti de santier, avem doua proiecte care se fac in acelasi timp
si apa si canalizarea, insa nu crede ca tevile se pun in acelasi sant. Dl viceprimar arata ca in locul
unde locuieste dl consilier Treista, practic trebuia taiat astfaltul pe mijloc potrivit proiectului, Sunt
doua lucrari separate, fiecare lucrare contine si sapaturi, racorduri se vor face numai acolo unde este
prevazut in proiect, dar daca sunt nereguli trebuie aduse la cunostinta, asa cum a facut si dl Dobra si
multi alti cetateni, trebuie adus la cunostinta.
In continuare d-na secretar citeste Procesul verbal incheiat de catre membrii comitetului local
pentru situatii de urgenta Rona de Sus, in urma sesizarilor facute in legatura cu degradarea
drumului DC 16 ( Solonet – Costiui) care leaga cele doua localitati Rona de Sus - Costiui, care sau deplasat la fata locului mai precis in zona/ locul numit Hritcova, unde au constatat ca pe o
portiune de drum de 150 m, drumul este degradat in urma alunecarii de teren, fiind un real pericol
pentru autovehicule de orice fel, necesita luarea masurilor urgente in vederea consolidarii terenului
laturalnic in dreptul si de-a lungul drumului afectat. Ca prima necesitate se propune instalarea unor
indicatoare de avertizare pentru limitarea vitezei si restrictionarea tonajului. Atat dl primar cat si dl
consilier Ruscovan arata ca mai sunt portiuni de drum afectate langa gospodaria numitului Cosovan
Stefan din Costiui, nr.248, pe o distanta de 100m, dar prioritar ar fi drumul din Hritcova.
Dl consilier Coposciuc Ilie arata ca portiunea de drum respectiva, a mai fost reparata si in
anul 2019, ar trebui facut un zid de sprijin sau consolidarea drumului DC16
Dl consilier Mesco propune ca sa se pozitioneze si gramezi de griblura, ca si o atentionare a
degradarii drumului, dar ar fi bine dupa parerea lui, sa se faca un studiu geo, nu se stie la adancime se
misca terenul, fara studiul geo degeaba facem zidul de sprijin sa vada un specialist, avand in vedere
ca portiunea respectiva a mai fost reparata si in trecut. Fara un studiu geo nu se poate da autorizatia
de construire, deoarece este nevoie de un proiect, anul acesta se fac demersuri, iar la anul il facem!
Dl primar arata ca studiul geo dureaza, vine iarna si nu am facut nimic, daca nu se repara drumul de
urgenta, in primavara drumul se va surpa. La fel arata si dl viceprimar, repararea drumului este o
situatie de urgenta, trebuie continuate demersurile pentru obtinerea fondurilor, aceste aprobari se fac
inainte de a se da autorizatia, pe parcurs se fac, drumul s-a delasat mult, incat o masina de mare tonaj
s-ar putea rastoarne, daca stam in pasivitate, drumul se va duce la vale!
In continuare d-na secretar prezinta cererea d-lui Poleanciuc Ioan din Rona de Sus, nr.818
care solicita aprobarea schimbarii amplasametului drumului intabulat care trece prin terenul sau
agricol, afectand activitatea agricola in sensul ca au fost plantati nuci, terenul fiind inclus in circuitul
APIA. Schimbarea ar consta in devierea drumului pe marginea terenului sau, pe cheltuiala sa si fara
sa afecteze pe ceilalti proprietari de terenuri agricole. Tinand cont ca drumul este inscris in CF 50785
UAT Rona de Sus, solicita aprobarea consiliului local.
Dl primar arata ca terenul respectiv este impartit in doua, drumul care urmeaza sa fie deviat,
va trece tot prin terenul lui Poleanciuc, dar pe margine, si nu va afecta si alti vecini care au terenuri

agricole, in plus va face toate modificarile pe cheltuiala sa, inclusiv inscrierea in carte funciara. Dl
consilier Coposciuc Mihai intreaba daca terenul lui Poleanciuc este intabulat? I se raspunde ca nu se
stie dar drumul este inscris in CF, de aceea se cere aprobarea consiliului local. Nefiind alte discutii,
cererea se supune la vot si este aprobata in unanimitate, 9 voturi ,,pentru,,
D-na secretar aduce la cunostinta consilierilor locali, ca in luna decembrie trebuie adoptata
hotararea privind taxele si impozitele locale pe anul 2022, prin urmare consilierii locali trebuie sa
aiba in vedere daca aceste taxe si impozite cresc in raport cu indicele de inflatie, sau raman la
valoarea celor stabilite pentru anul 2021!
Apoi, arata ca tot in luna decembrie va trebui aprobata strategia de dezvoltare locala 2021 –
2027. Lucrarea este gata insa mai sunt unele mici corecturi.
In continuare, prezinta cererea d-lui Stuleanec Mihai de la nr,888, care solicita inchirierea
unui aparatament in blocul de locuinte aflat in centrul comunei. Dl primar arata ca deocamdata nu
sunt apartamente libere, d-lui Stuleanec i se va comunica raspuns in scris
Un grup de 20 de persoane din satul Costiui, solicita repararea strazii lor - strada in jos de
Biserica Greco – Catolica. Dl primar arata ca lucrarea pe strada respectiva este in curs ( strada care
duce spre familia Rusneac).
Prin adresa nr.23712/15.11.2021, CJ MM solicita adoptarea unei hotarari de consiliul local in
vederea asumarii sau neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli a
Romaniei si a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivel local ( 4 ani scolari, anii 2022
– 2026). D-na secretar arata ca s-a mai solicitat acest lucru si in urma cu 4 ani, si neavand personal
specializat, propune ca Consiliul Judetean Maramures sa se ocupe de aceste proceduri.
D-na consilier Kopostiuc Otilia arata ca consilierii judeteni, membrii ai PMP – au solicitat sa
se comunice d-lui primar, ca ei sunt gata sa sprijine comunitatea locala in cazul in care vor fi
solicitati
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta ordinara a Consiliului Local din
data de 24 noiembrie 2021, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Husarciuc Iacob

Secretar al comunei
Florica Bota

