PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna decembrie, ziua 21 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 10 consilieri din
totalul de 12 consilieri.
Absenti, consilierii : Luscan Loredana si Treista Iosif
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;
Alti participanti: Herbil Victor din Rona de Sus, nr.1333
Presedinte de sedinta: dl consilier HUSARCIUC IACOB
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile decembrie 2021 si
ianuarie 2022
2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local, din luna noiembrie
2021
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.52/2021- aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de
alimentare cu apă pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, județul Maramureș” după
finalizarea proiectului tehnic de execuție etapa I.
5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.51/2021 - aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea lucrărilor de modernizare a rețelei
de canalizare pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, județul Maramureș”, etapa I
6. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.53/2021 privind aprobarea devizului
general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivului de investitii:”
Canalizare menajera cu statie de epurare Rona de Sus, comuna Rona de Sus, judetul Maramures”,
7. Proiect de hotarare privind modificarea amplasamentului si a suprafetei drumului in locul
numit Dubugruni, de la 4070 mp la 4080 mp drum inscris in CF 50785
8. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitionarea produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative la nivel de comuna Rona de Sus
9. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2022
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Rona de
Sus pentru perioada 2021-2027
11. Proiect de hotarare privind aprobarea a actului aditional nr.4/2021 la contractul de
salubrizare nr.1/30.09.2019 a comunei Rona de Sus, cu firma SC GLOD-SAL SRL
12. Diverse ( cereri, etc)
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt suplimentari pentru ordinea de zi? Nefiind suplimentari,
ordinea de zi se supune la vot, si este aprobata in unanimitate ( 10 voturi ,,pentru,,)
In continuare se citeste proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe
luna decembrie 2021 si ianuarie 2022, din care rezulta că: ca si presedinte de sedinta pe luna
decembrie 2021 si ianuarie 2022, este propus tot dl consilier Husarciuc Iacob. Nefiind discutii,
proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10 voturi :,,pentu,,.
Dupa adoptarea hotararii, presedintele de sedinta Husarciuc Iacob, supune la vot procesul
verbal din luna noiembrie 2021. Nefiind obiectii, completari sau modificari al procesului verbal,
acesta se supune la vot, iar in urma votului exprimat procesul verbal este aprobat cu 8 voturi
,,pentru,, si 2 abtineri din partea d-lui consilier Hoza si Negrea, care au absentat de la aceasta
sedinta.
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, adresa AJFP 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 6 mii lei pentru burse socia1e, suma care va fi folosita potrivit destinatiei, printr-o alta
adresa AJPIS- Maramures aduce la cunostinta ca, comunei Rona de Sus i s- a alocat suma de
535,680 lei pentru incalzirea locuintei cu lemne si suma de 18,920 lei pentru supliment de incalzire.
In total suma de rectificat:560,60 mii lei. Totodata potrivit raportului de contabilitate, se propune
retragerea sumei de 50 mii lei de la capitolul cu autoritati publice, si alocarea acestei sume la
capitol salubrizarea si gestionarea deseurilor menajere. Aceasta suma nu are influienta asupra
bugetului local. Prin urmare in urma rectificarii, suma totala la venituri este de 20.320,41 mii lei, iar
la cheltuieli, suma de 21.568,88 mii lei. Avizul comisiei de specialitate: favorabil. Dl consilier Mesco
propune in cadrul sedintei comisiei de specialitate, ca in proiectul de hotarare sa fie prevazut distinct
articolul cu mutarea sumei de la un capitol la altul. In urma consultarii si cu biroul de contabilitate,
proiectul de hotarare se completeaza cu inca un articol unde se stipuleaza distinct retragerea sumei de
la un capitol la altul, cu mentiunea ca aceasta suma nu are influienta asupra bugetului local.
Dl consilier Mesco arata ca a vazut ca primaria a primit adresa cu curentul electric. D-na
secretar arata ca in afara de ajutorul pentru incalzirea locuintei, beneficiarii vor mai primi un
supliment in valoare de 20 lei lunar, iar suma de 30 lei va fi virata de catre Agentia judeteana de plati
direct furnizorului, primaria nu are obligatia virarii acestei sume. Nefiind alte propuneri sau discutii,
proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10 voturi ,,pentru,,.
La Proiectele de hotarare de la pct. 4,5,6 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico
economici la obiectivele de investitii: Reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă
pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, județul Maramureș” după finalizarea
proiectului tehnic de execuție etapa I; Extinderea lucrărilor de modernizare a rețelei de
canalizare pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus, județul Maramureș”, etapa I,
respectiv Canalizare menajera cu statie de epurare Rona de Sus, comuna Rona de Sus, judetul
Maramures”,
modificarea consta in faptul ca la calcularea indicatorilor tehnico economici nu
s-a tinut cont si de OG 93/2021, ci doar de OG 15/2021. In urma discutiilor purtate cu reprezentantul
MDLPA, este necesar modificarea acestor hotarari, tinânad cont ca se modifica sumele. Avizul
comisiilor de specialitate ( urbanism, juridica si economica): presedintii celor 3 comisii arata ca
avizul la proiect, este favorabil.
Nefiind discutii, presedintele de sedinta propune votarea acestora deodata, insa dl consilier
Mesco propune ca fiecare proiect de hotarare sa fie votat separat.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectele de hotarari, fiecare separat, iar in urma votului
exprimat, fiecare proiect de hotarare este aprobat in unanimitate, 10 voturi ,,pentru,,
Referitor la proiectul cu canalizarea menajera cu statie de epurare, sunt mai multe
discutii: dl consilier Mesco arata ca in sedinta de data trecuta s-a discutat ca se va merge in teren,
deoarece au fost multe modificari, pt a clarifica de ce reteaua merge pe fosta cale ferata si nu pe langa
DN18asa cum era prevazut in proiect? Mai intreaba daca exista o nota de sedinta, minuta, ce s-a
discutat? Il mai intreaba pe primar daca exista un alt proiect pe langa cale ferata si separat pe langa
DN18?
Dl primar arata ca a lipsit de la sedinta respectiva, dar exista la dosar o minuta a sedintei,
prin urmare dă cuvantul d-lui viceprimar, care arata ca in anul 2020-2021 s-a lucrat , nu s-a
receptionat nici o lucrare, cam 93% sunt lucrari efectuate, urmeaza sa se finalizeze si dupa terminarea
lucrarilor, va fi o inspectie in teren de catre comisia de receptie a lucrarilor. In cadrul sedintei
convocate de primar, firma Runob a solicitat ridicarile topo deoarece nu erau prevazute in contract.
Au fost prezentate si 3 dispozitii de modificare a proiectului. La fel arata si dl primar, ca trebuie
efectuate ridicarile topo, fara ele nu se va putea ajunge la un nivel cu tevile existente.
Dl viceprimar mai arata ca au fost convocate oficial cele doua parti si Runob si Florian, si s-a intrebat
daca s-au facut modificari? S-au facut, in baza dispozitiei de santier, dupa terminarea lucrarilor
urmeaza sa vina constructorul, proiectantul, etc si va fi invitat si consiliul local, cand se va discuta
proiectul si magistrala
Dl primar arata ca pe vremea vechii conduceri, magistrala s-a deviat de la strada Portos, pe langa cale
ferata, iese pe drumul principal din strada de la biserica si ajunge pana la Bout Alexa, dupa care
continua din nou pe langa fosta cale ferata. Nu merge la capatul localitatii Rona de Sus, insa in
proiectul initial, magistrala mergea pana la capatul localitatii. Trebuie facuta canalizarea de-a lungul
dumului national, de la Portos pana la biserica si de la Bout Alexa pana la capatul localitatii, alt
proiect.
Dl consilier Hoza arata ca:,, daca proiectul s-a aprobat prin HCL, modificarile nu se fac tot
prin hotarare de consiliul local? Se pot face modificari prin diriginte de santier si primar? De aceea se

pun intrebari ca sa nu se mosteneasca ,,metehne,, , pe viitor, sa nu procedam la fel, cum s-a procedat
in alte mandate.
Dl primar arata ca in prezent cel putin proiectul cu racorduri este respectat, insa daca intervin
modificari, acestea se pot face doar de specialist, cu acordul proiectantului si a dirigintelui de santier.
Acest proiect cu canalizarea era facut si aprobat de fostul consiliu local si fosta conducere, valoarea
proiectului nu a scazut, nici costurile care sunt diferite fata de lucrarea care ar fi mers pe drum
principal si lucrarea care s-a facut pe strec. Toate acestea au fost vazute acum, de aceea au fost
convocati proiectantii, constructorii, dirigintii de santier , sa ne arate din ce cauza s-au facut aceste
devieri de la proiect.
Dl consilier Negrea adresându-se primarului, arata ca ,,de un an jumate se tot vorbeste ca nu
e bine, colegul Hoza are dreptate, nu-i bine cu proiectul, cu podul, acoperiti pe cineva si se stie pe
cine, asa vorbeste lumea si tot spuneti ca nu s-a facut pe vremea noastra, atunci ce facem , ramanem
asa?
Dl consilier Hoza arata ca stie unde doreste sa ajunga dl Negrea, dar nu este nici moral si nici
crestinesc, iar dl consilier Coposciuc Mihai arata ca: ,,asa ajunem din nou la propaganda electorala
cu auditul extern, trebuie facut, podul este praf iar canalizarea zero, daca nu rezolvam noi, atunci
cine rezolva?,, Majoritatea locuitorilor stau langa drumul national, nu pe strec.
Dl viceprimar arata ca in urma sedintei cu canalizarea s-au facut deocamdata niste copii
xerox, daca doreste cineva poate sa le consulte, iar domnul primar prezinta consilierilor adresa de la
firma RUNOB prin care se aduce la cunostinta ca in urma analizarii contractelor, nu scrie ca au
obligatia ridicarii topo, pentru reteaua de canalizare este necesar
Dl consilier Mesco il mai intreaba pe primar, daca exista un proiect pe strec, si valoarea lui,
daca s-au pastrat acele costuri? Aceasta deviere inseamna un alt proiect? Initial se fac ridicari topo
pentru proiect tehnic. Nu poti sa ingropi teava aia asa, fara un proiect.
Dl consilier Coposciuc Ilie arata ca de valorile astea o sa ne dam seama , cand se va ajunge la o
situatie de lucrari, lucrari efectuate si cand se va face receptia lucrarilor.
Dl primar prezinta consilierilor o alta adresa facuta catre executant, referitor la canalizare
menajera. Din minuta rezulta ca modificarile s-au facut in baza a trei dispozitii de santier, vechii
consilieri ar trebui sa stie, dispozitiile sunt din anul 2016 si din 2017. Cand s-au facut sapaturi la
Fedetul, si-au dat seama ca nu exista camin, ca nu este canalizare. Sunt 4,5 km lucrari efectuate de
Runob, lucrari care ar fi trebuit efectuate de catre firma Florian.
Dl viceprimar arata ca : este proiect sau nu?, (intrebarea d-lui Negrea) . Proiectantul a spus ca trebuia
facut un singur proiect pe intreaga comuna, apoi trebuia impartit in mai multe etape, nu s-a facut, dar
s-au facut acele proiecte care sunt in derulare. Proiectul care merge din Costiui pana la capatul
localitatii, a fost deviat prin cele 3 dispozitii, specialistii se vor pronunta de ce! Proiectul cu canal si
apa este proiectul care merge pe strec si a venit SC Florian care a constatat ca lucrarile pe strec sunt
facute, ceea ce trebuiau sa faca ei..
Dl viceprimar mai arata ca: ,,Atat el cat si domnul Coposciuc Mihai sunt in consiliu din anul
2012 si stiu despre acest proiect si adresandu-se d-lui consilier Coposciuc Mihai, il intreaba : de cate
ori s-a pus in discutie devierea proiectului, in consiliu? Niciodata! Consiliul nu a stiut de deviere, nu
s-a discutat niciodata!
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca, atunci cand s-a vazut ca lucrarea e facuta deja pe
strec, trebuiau facute sesizari, iar dl Mesco arata ca poate exista acte, dar ar trebui sa stie si consilierii
de ele.
Dl primar arata ca dansul nu a stiut aceste lucruri, ele fiind din 2016 si 2017, dar a crezut ca
fostii consilieri stiu, acum sunt facute 4,5 km de Runob, ceea ce trebuia sa execute Florian la
proiectul nou. Dl consilier Mesco arata ca toate aceste intrebari trebuie adresate dirigintelui de santier
Dl viceprimar arata ca atunci cand erau discutii despre acest proiect, s-a spus ceva de deviere,
nu s-a cerut parerea consiliului, s-a deviat ca asa au zis specialistii. In opinia lui credea ca cei doi
executanti se vor intelege intre ei si vor face lucrari, unul in locul celuilalt, insa firma Florian nu a
fost deacord pentru ca acolo sunt alte costuri, alte autorizatii si alte conditii. Dl viceprimar mai
propune ca atunci cand vor fi convocati specialistii proiectelor sa fie invitati si consilierii locali la
sedinta.
Presedintele de sedinta arata ca tot se aude de audit si adresandu-se d-lui Negrea, îi spune sa
faca el proiectul cu audit si sa vedem cine nu semneaza!
In cele din urma, proiectul de hotarare cu canalizarea si statia de epurare, se supune la vot si
este aprobata in unanimitate, 10 voturi ,,pentru,,

Se trece la dezbaterea urmatoarelor proiecte aflate pe ordinea de zi: pct.7. Proiect de
hotarare privind modificarea amplasamentului si a suprafetei drumului in locul numit
Dubugruni, de la 4070 mp la 4080 mp drum inscris in CF 50785.
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, procesul verbal al comisiei,
deplasarea la fata locului, anexe ( PAD si Plan de incadrare in zona), cererea d-lui Poleanciuc Ioan
din Rona de Sus,nr.818, avizul favorabil al comisiilor de specialitate, raportul de avizare din care
rezulta propunerea de modificare a amplasamentului drumului Dubugruni care trece prin terenul
Poleanciuc Ioan, pe marginea terenului pe cheltuiala proprietarului. Nefiind discutii, aceasta cerere a
fost discutata si in sedinta ordinara a consiliului local din luna noiembrie 2021, proiectul de hotarare
se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10 voturi ,,pentru,,
Apoi dl primar prezinta Proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru
achizitionarea produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei si al
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
la nivel de comuna Rona de Sus. Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, adresa
Consiliului Judetean Maramures si raportul de aprobare din care rezulta propunerea de neasumare a
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
Avizul comisiilor de specialitate: favorabil, arata presedintele comisiei juridice.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10 voturi
,,pentru,,
Urmatorul proiect se refera la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022.
Proiectul ese insotit de raport de specialitate, referatul de aprobare din care rezulta propunerea ca
impozitele si taxele locale pe anul 2022, sa ramana ca si in anul 2021, cu exceptia taxei –apa, pentru
care se propunere crestere diferentiat, la fel ca la salubrizare. Dl primar mai arata ca exista restante
mari la incasarea taxei pentru utilizarea apei menajere, contractele au expirat, urmeaza sa fie
incheiate noi contracte.
Dl consilier Negrea arata ca este de apreciat ceea ce face dl primar in comuna, dar a vazut
darea de seama, acel raport de activitate si la pct.1. – scaderea taxelor la auto era propunerea lui si a
d-lui Coposciuc Mihai, a d-lui Hoza si nu a primarului care a propus cresterea taxelor la utilaje. Dl
primar arata ca dansul a fost initiatorul hotararii, daca erau altii initiatorii hotararii, era meritul lor,
dar initiatorul a fost el, iar consilierii au fost deacord, chiar a specificat ca a fost sprijinit de partid,
consilieri locali si aparatul administrativ.
D-na consilier Kopostiuc arata ca, find la capitolul taxe si impozite, il intreaba pe primar,
daca exista o situatie cu gradul de colectare a impozitelor si daca exista mari datornici care au
posibilitatea sa-si achite datoria?
Dl primar arata ca in general impozitele sunt incasate in proportie de 80%, s-au facut
notificari la cei care au restante la taxele de pasunat. Unde avem probleme? Minus la apa, toate
contractele sunt expirate, trebuie refacute si ridicata taxa, diferentiat pe persoana singura si familie.
Dl consilier Mesco arata ca, pana nu avem serviciu nu putem incheia contracte, este ilegal, iar
dl primar arata ca nu se poate utiliza apa fara sa se plateasca, in plus sunt racordari si din fantani
publice, apa oricum este transportata de catre pompieri, gratuit la cei care au nevoie, contractele vor
fi incheiate pentru utilizarea apei menajere, cu noua taxa, pe perioada determinata, pana vom avea un
serviciu infiintat.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10
voturi ,,pentru,,
Se trece la urmatorul pct. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
locala a comunei Rona de Sus pentru perioada 2021-2027. Proiectul de hotarare este insotit de
raportul de specialitate, anexa-strategia comunei, referatul de aprobare din care rezulta ca Strategia
de dezvoltare a comunei Rona de Sus pentru perioada 2021 – 2027 prezintă acțiunile pe care
administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei și
relevă proiectele care ar trebui demarate, oglindește cât mai fidel nevoile, opțiunile și acțiunile pe
care administrația locală dorește să o realizaze în cei 7 ani de zile.
Dl consilier Mesco arata ca poate ar fi fost bine sa fie consultati si consilierii, printre proiecte
propuse, nu se aminteste nimic de agricultura sau panouri fotovoltaice ca sa nu mai platim curentul.
D-na secretar arata ca aceasta lucrare a fost facuta de catre o firma privata, s-au facut sondaje de
opinie in randul populatiei, a agentilor economici, dar daca sunt si alte propuneri din partea

consilierilor, se pot face completari. Dl primar arata ca pentru seniori va fi amenajat un spatiu in
cadrul noului Camin cultural care urmeaza sa se construiasca.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10 voturi ,,pentru,,
Ultimul proiect dezbatut este: Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional
nr.4/2021 la contractul de salubrizare nr.1/30.09.2019 a comunei Rona de Sus, cu firma SC
GLOD-SAL SRL. Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, adresa firmei de
salubritate SC GLOD SAL SRL, prin care solicita prelungirea contractului, ca urmare a expirarii
acestuia la finele lunii decembrie 2021.
Dl consilier Coposciuc Mihai, arata ca ar trebui invitat administratorul firmei in sedinta, ca sa
i se aduca la cunostinta ca angajatii dansului sa nu mai lase mizerie. Lumea nu este informata si lasa
tot felul de lucruri, pe care firma nu le ia.
D-na consilier Kopostiuc arata ca a propus ca luna aprilie sa fie luna curateniei și trebuie
responsabilitate din partea cetatenilor sa faca curat in fata gospodariilor, macar cei care stau pe
langa drum national. Dl primar arata ca de-a lungul drumului national, unde nu locuieste nimeni s-a
facut curatenie cu ajutorul persoanelor care beneficiaza de ajutor social, la fel si la Costiui.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10
voturi ,,pentru,,
In continuare se dezbat problemele curente
Dl consilier Hoza propune ca fiecare ales local sa raspunda la intrebarea: ,,cum se vede
critica, observatiile din punctul lui de vedere?,, Mai intai se da cuvantul domnului primar care arata
ca a intocmit un raport de activitate dupa un an de mandat iar acolo a scris tot, dl viceprimar arata ca
daca sunt pareri diferite, contradictorii, nu inseamna ca pot fi asimilate cu critici; d-na consilier
Kopostiuc arata ca, consilierii sunt reprezentantii cetatenilor, apara interesele lor, trebuie sa-i
reprezentam cu cinste, sunt puncte de vedere diferite dar o critica constructiva nu ar trebui sa
deranjeze pe nimeni, critici rautacioase nu sunt in consiliul local.
Dl consilier Negrea il felicita pe domnul primar pentru activitatea sa, apoi il intreaba ce facem
cu auditul, ca oamenii intreaba, nu el este cel care il cere, ci oamenii. Dă ca exemplu pe primarul din
Leordina ca a facut audit extern. Sa nu se spuna ca noi acoperim…, hai sa-l facem!
Dl primar arata ca dansul a facut adresa catre Curtea de Conturi, raspunsul a fost prezentat
consiliului local, nu se opune auditului extern, nu acopera pe nimeni, dar cine doreste sa-l faca sa
studieze legea, daca e voie, nu sa vina curtea de conturi si sa imputa suma. Oricine poate sa faca
proiectul de hotarare, nu numai primarul, viceprimarul sau secretarul, oricare dintre consilier. Dansul
nu a fost consilier, nu a avut lucrari, nu a lucrat la primarie, nu are de ce sa se opuna, si sa nu se mai
spuna ca primarul nu vrea, el vrea insa sa se gaseasca baza legala, ca atunci cand vine curtea de
conturi sau alte institutii abilitate, sa nu-i impute suma lui ca si primar, iar dl Negrea arata ca
primarul a promis in campanie
Dl consilier Coposciuc Mihai il felicita si el pe primar pentru activitatea sa, a citit si raportul
de activitate, singura problema e auditul extern. Pentru a face auditul extern este nevoie de expunerea
de motive, el ar face dar, trebuie sa fie bine intemeiata, nu cunoaste proiectul cu podul, proiectul cu
canalizarea, n-are acces la arhiva, singurul care trebuie sa-l faca si sa fie initiatorul, este primarul
comunei.
Dl consilier Hoza luand cuvantul arata ca, in legatura cu auditul, ar trebui un audit extern, dar
primarul nu poate sa-l faca ,,din punct de vedere moral,, dar dl viceprimar care este de atatia ani
contracandidat, ar putea sa faca un proiect de hotarare,
Dl primar intreaba pe consilieri daca sunt deacord ca in cazul in care i se imputa suma, sa
plateasca ei? Dl Negrea arata ca el nu este deacord, asa ceva nu exista ca primarul sa plateasca, banii
sunt platiti din bugetul primariei.
Dl consilier Coposciuc Mihai il mai intreaba pe viceprimar de ce a vrut sa-l dea afara pe
colegul sau de partid si de ce intr-un an nu a facut nici un proiect?
Dl viceprimar arata ca este in stare sa faca un proiect, a avut si initiativa dar nu s-a finalizat.
Dupa alte contraziceri, se trece la prezentarea cererilor propuse la Probleme curente.
Avand in vedere ca dl Herbil Victor din Rona de Sus nr.1333 este prezent la sedinta, d-na
secretar prezinta cererea acestuia. Dl Herbil care a fost parte in proces pentru pasunea Pelesata,
solicita recuperarea sumei cheltuite de 3 mii lei, prin compensare cu taxa chiriei pasunii inchiriate sau
a taxei pentru impozit asupra imobilelor. D-na secretar arata ca cererea acestuia a fost analizata de
catre consilierul juridic din cadrul Primariei locale, care a intocmit in scris o opinie juridica, din care
rezulta ca potrivit sentintelor, dl Herbil nu are posibilitatea legala de a-si recupera suma. Dl Herbil

arata ca a fost parte in proces alaturi de comuna Rona de Sus reprezentata prin primar, a cheltuit niste
bani, in afara de onorariul avocatului, bani pe care nu i-a recuperat nici pana in prezet, a facut mai
multe drumuri atat la Brasov cat si la Viseu unde s-a judecat cauza. Dupa mai multe discutii pro si
contra, dl primar arata ca se va studia mai aprofundat posibilitatea recuperarii sumei, iar dl
viceprimar ii solicita d-lui Herbil sa aduca si delegatiile de deplasare, daca le are si daca nu au fost
decontate si sa le depuna la d-na secretar.
In continuare d-na secretar prezinta Adresa Asociatiei Organizatia Caritas a Diecezei Satu
Mare, care solicita alocarea unui sprijin financiar in anul 2022, in suma de 2500 lei/luna pentru un
nr de 8 asistati social din satul Costiui. In cadrul sedintei se arata ca ar fi benefica sprijinirea
Asociatiei, avand in vedere ca sunt multe persoane invarsta care au nevoie de ajutor. Cererea va fi
rediscutata cand se va intocmi bugetul local pe anul 2022.
Postul de Politie din localitatea Rona de Sus, solicita sprijinul primariei locale in vederea
achizitionarii unor jaluzele verticale pentru geamurile incaperii unde si desfasoara activitatea, la fel
solicita si inlocuirea parchetului care este intr-o stare avansata de degradare. Dl primar arata ca
incaperile Politiei locale fac parte din cladirea primariei locale, prin urmare ar trebui achizitionate
jaluzelele si inlocuit parchetul. Cererea se supune la vot si este aprobata in unanimitate: 10 voturi
,,pentru,,
In continuare d-na secretar prezinta cererea parintelui Albiciuc Gheorghe care solicita
scutirea majorarilor penalitatilor de intarziere la plata chiriei, motivând ca a achitat plata chiriei
pentru apartament inclusiv pe luna decembrie 2021, desi nu a locuit nici o zi acolo. Dl parinte mai
solicita sa fie scutit de la plata chiriei apartamenului pana la cumpararea acestuia, pe motivul ca in
conditiile de fata apartamentul nu poate fi locuibil.
Dl consilier Coposciuc Ilie intreaba daca chiriasul Husarciuc si-a achitat plata chiriei, cu
penalitati sau fara. Dl primar arata ca a platit cu penalitati. In cadrul sedintei se mai intreaba, cati
datornici mai sunt la bloc, iar dl primar arata ca pentru sedinta viitoare se va prezenta o lista.
Dl consilier Coposciuc Mihai, intreaba daca parintele poate locui in acel apartament? Nu, În
aceste conditii mai poate fi pus la plata chiriei? Daca tot inlocuim la alti chiriasi, de ce sa nu facem si
la apartamentul parintelui?
Dl viceprimar arata ca, daca parintele a platit chiria la zi, sa fie scutit de majorari, iar dl Hoza
arata ca ar trebui scutiti ori toti, ori nici unul. In urma mai multor discutii pro si contra, se propune sa
se faca un proiect de hotarare. In urma votului exprimat, propunerea cu proiectul de hotarare, a fost
votata cu un numar de 7 voturi „pentru” si 3 voturi ,,abtinere,, ( Bota, Hoza si Mesco)
Dl primar prezinta raspunsul Camerei de Conturi comunicat primariei locale prin adresa
nr.53548/06,12,2021 cu privire la comunicarea unui punct de vedere cu privire la ,, plata de catre
firma Zadiloc SRL cu titlu de avans a sumei de 820 mii lei. In urma analizarii celor solicitate, in
adresa se arata ca,, plata in avans a sumei de 820 mii lei efectuata de catre comuna Rona de Sus catre
SC ZADILOC SRL si nejustificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, majorarile
de intarzere trebuie calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana la data recuperarii integrale
a sumelor.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta ordinara a Consiliului Local din
data de 21 decembrie 2021, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Husarciuc Iacob

Secretar al comunei
Florica Bota

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna decembrie, ziua 24 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului
local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.2 si a art.134 alin.4
din Cod Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta de indata, participa 8 consilieri din
totalul de 12 consilieri.
Absenti, consilierii : Celeniuc Hafia, Hoza Ioan, Mesco Vasile si Negrea Ioan
Sedinta este legal constituita si deschisa,
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota
Florica - secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier HUSARCIUC IACOB
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur”
prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la
casatorie
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi, care este aprobata cu 8 voturi
,,pentru,,
In continuare se trece la dezbaterea pct.1. de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local pe anul 2021. Proiectul este insotit de raport de specialitate, adrese,
referat de aprobare in care se arata ca, UAT comunei Rona de Sus i-au fost repartizate urmatoarele
sume: 20 mii lei conform HG. Nr.1264/2021, suma de 75,28 mii lei conform AJFP MM, iar suma de
65 mii lei conform HCJ 318/2021, in total suma de 160,28 mii lei. Suma alocata va fi repartizata la
cheltuieli, dupa cum urmeaza: 155,28 mii lei la reparatii curente – strazi, iar suma de 5 mii lei la
camine culturale, articol bugetar: alte cheltuieli cu bunuri si servicii. In urma rectificarii, bugetul
local la venituri va fi de: 20.480,69 mii lei, iar la cheltuieli: 21.729,16 mii lei.
Presedintii comisiilor: economica si financiara, arata ca avizul la proiect, este favorabil.
Dl viceprimar intreaba pentru ce s-a alocat suma de 5 mii lei? Dl primar raspunde ca: pentru
proiectul de hotarare de la pct.2 de pe ordinea de zi. Nefiind alte intrebari, proiectul de hotarrae se
supune la vot si este aprobat in unanimitate, 8 voturi ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea pct.2. de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
organizarii evenimentului “Nunta de aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate
familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie. Proiectul initiat de d-na consilier Kopostiuc
Otilia este insotit de expunere de motive, cererea d-nei consilier Kopostiuc Otilia prin care propune
organizarea acestui eveniment unic in viata fiecraui cuplu, raportul de aprobare al primarului la
proiectul de hotarare, referat de specialitate din partea compartimentului de stare civila si
contabilitate.
Dl primar arata că potrivit raportului de specialitate starea civila, in anul 2021 implinesc 50
de ani de casatorie: 8 cupluri. Propunerea d-nei consilier Kopostiuc Otilia de a organiza un astfel de
eveniment, unic în comuna Rona de Sus, este unul emoționant prin prisma faptului că sunt invitate să
ia parte cuplurile din cadrul comunei Rona de Sus, care au implinit 50 de ani de casnicie neîntrerupta,
sau urmează să îi implineasca pe parcursul anului.
Aşa cum Statul Roman ocroteşte căsătoria şi familia, Primăria comunei Rona de Sus este de
acord ca, drept recunoştinţa şi respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care
au reuşit să treacă peste toate încercările şi obstacolele vieţii, să se acorde „Diploma de fidelitate” la
care se vor adăuga şi premii în lei si eventual organizarea unei intalniri colective si masa festiva, la
sfarsitul anului. Organizarea evenimentului se va face annual.

Daca s-ar acorda premii pentru toate cuplurile (37 ) care au implinit deja 50 de ani de
casatorie inainte de anul 2021, ar fi o suma mare, dar care nu poate fi disponibila in present, de aceea
banii sunt alocati doar pentru anul 2021. Pentru anul 2021 a fost alocata suma de 5 mii lei, din care se
vor cumpara flori, diplome si se vor acorda premii in bani. Fiind in pandemie, in anul 2021 nu se vor
organiza intalniri colective si masă festivă
Presedintii celor trei comisii: economica, juridica si cultura, arata ca avizul la proiect este
favorabil.
D-na consilier Luscan propune ca sa fie schimbata denumirea la diplome, din: ,,diploma de
fidelitate,, doar cu denumirea de ,,DIPLOMA,,, iar dl consilier Coposciuc Mihai propune ca cele 8
cupluri sa fie invitate intr-o sedinta de consiliul local si sa le fie inmanate diplomele. Dl primar arata
ca initiatorul proiectului si cu reprezentatul primariei, sau a consililui local se va deplasa la locuinta
fiecarui cuplu, totodata propune si acordarea sumei de 500 lei ca si premiu, fiecarui cuplu.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 8 voturi ,,pentru,,. La
redactarea hotararii se va trece acordarea ,,unei diplome,,, in loc de ,,diplomă de fidelitate,,.
Dl primar mai aduce la cunostinta consilierilor locali, ca a primit adresa de UUR cu
traducerea corecta a inscriptiilor localitatii Rona de Sus, si potrivit adresei , se mentioneaza ca
traducerea cu denumirea localitatilor a mai fost comunicata in iunie 2021, insa primaria comunei
Rona de Sus, nu a intrat in posesia adresei.
Dl consilier Treista Iosif arata ca ar trebui facut o adresa la SC ACATERM, sa-si amenajereze
cladirea aflata in satul Costiui, si sa faca curatenie.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta de indata a Consiliului Local din
data de 24 decembrie 2021, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Husarciuc Iacob

Secretar al comunei
Florica Bota

