PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2022, luna ianuarie, ziua 22 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.1 din Cod Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta ordinara participa 9 consilieri din totalul
de 12 consilieri.
Absenti, consilierii : Mesco Vasile, Negrea Vasile si Ruscovan Ioan. Dl consilier Mesco a anuntat
secretarul comunei ca este in sesiune si nu poate fi prezent, iar dl consilier Ruscovan Ioan, este bolnav, a
trimis concediul medical
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe 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
Ordinea de zi :
1. Aprobarea proceselor verbale al sedintei ordinare/ de indata a Consiliului local, din luna
decembrie 2021
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie 2022, martie si
aprilie 2022
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.64/2021 in vederea modificarii suprafetei de
teren prin diminuare de la 2100 mp la 2001 mp, modificarea categoriei de folosinta si a
destinatiei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 50031 Rona de Sus, sub. nr. Top. 490/1
teren care apartine domeniului privat al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, teren pe
care este amplasata statia de epurare,
4. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la
nivelul comunei Rona de Sus
5. Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Rona de Sus
6. Rapoarte de activitate a consilierilor locali pe anul 2021;
7. Rapoarte de activitate a comisiilor de specialitate pe anul 2021 si a viceprimarului comunei
Rona de Sus, pe anul 2021
8. Diverse
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 ( 9 voturi ,,pentru,,) Apoi presedintele de
sedinta supune la vot procesele verbale ale sedintelor consiliului local din decembrie 2021. Consulta
consilierii locali daca au obiectii, completari sau modificari ale proceselor verbale. Nefind modificari,
procesul verbal al sedintei ordinare din decembrie se supune la vot si este aprobat cu 8 voturi ,,pentru,, si
un vot „abtinere” din partea d-nei consilier Luscan Loredana care a fost absenta de la sedinta. Apoi se
supune la vot procesul verbal al sedintei de indata din luna decembrie 2021, care este aprobat cu 8 voturi
,,pentru,, si un vot abtinere din partea d-lui Hoza care nu a participat la sedinta.
In continuare se citeste proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe
luna februarie 2022, martie si aprilie 2022, din care rezulta că: ca si presedinte de sedinta pe lunile
februarie 2022 - aprilie 2022, este propus dl consilier Hoza Ion. Nefiind discutii, proiectul de hotarare se
supune la vot si este aprobat in unanimitate: 9 voturi :,,pentru,,.
Pct.3. de pe ordinea de zi se refera la Proiectul de hotarare privind modificarea HCL
nr.64/2021 in vederea modificarii suprafetei de teren prin diminuare de la 2100 mp la 2001 mp,
modificarea categoriei de folosinta si a destinatiei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 50031
Rona de Sus, sub. nr. Top. 490/1 teren care apartine domeniului privat al comunei Rona de Sus,
judetul Maramures, teren pe care este amplasata statia de epurare,

Proiectul de hotarare este insotit de raport de avizare, extrase CF, raport de specialitate din care
rezulta ca potrivit adresei ing topograf care se ocupa de procedura de intăbulare a imobilului teren: curticonstructii si a constructiei – statie de epurare, este necesar completarea HCL nr.64/2021 cu nr de carte
funciara si nr.topo. Avizul comisiilor de specialitate: d-na consilier Luscan arata ca avizul comisiilor de
specialitate economica si juridica este favorabil, presedintele comisiei pentru urbanism comunica ca si
avizul acesteia este favorabil. Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in
unanimitate 9 voturi ,,pentru,,.
In continuare, presedintele de sedinta prezinta pct.4. al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind
reorganizarea SVSU al comunei Rona de Sus. Proiectul este insotit de raport de specialitate, referat de
aprobare din care rezulta ca Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta a fost infiintat in anul 2005, insa
pe parcurs a suferit mai multe modificari atat din punct de vedere legislativ cat si din punct de vedere al
personalului ( unele persoane sunt plecate, altele sunt invarsta, etc) anexa si organigrama. Dl primar arata
ca din componenta SVSU fac parte persoanele din localitate care sunt disponibile in cazul unor situatii de
urgenta, neprevazute, si anume consilieri locali, angajati ai primariei locale si voluntari ( persoane fizice
sau agenti economici).
Avizul comisiilor de specialitate: d-na consilier Luscan arata ca avizul comisiilor de specialitate
economica si juridica este favorabil, presedintele comisiei pentru urbanism comunica ca si avizul acesteia
este favorabil, tot aviz favorabil a acordat comisia pentru cultura, culte, arata d-na Kopostiuc. Nefiind
discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate 9 voturi ,,pentru,,.
Pct.5. de pe ordinea de zi se refera la Proiectul de hotarare privind atestarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rona de Sus
Proiectul de hotarare este insotit de referat de specialitate, extrase CF – imobil: Camin cultural
Rona de Sus, Plan de amplasament si delimitare, HCL nr. 54 /2017 privind din data de 28.11.2017
privind aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Rona de
Sus a imobilului teren de natură curți construcții în suprafată de 1530 m2 din C.F. 456 – Rona de Sus
număr Top. 189/2 precum și a suprafeței de 918m2 fără date de Carte Funciară (suprafața totală fiind de
2448m2) si a constructiei C1 cu înscriere provizorie în Cartea Funciara , referat de aprobare in care se
arata ca prin HCL nr.54 /2017 s-au facut masuratori atat la teren cat si la cladirea Camin cultural din
Rona de Sus si s-a inscris provizoriu in carte funciara suprafetele care nu sunt prevazute in inventarul
domeniului public al comunei Rona de Sus, urmand ca sa se faca procedura in vederea modificarii
inventarului bunurilor domeniului public, insa aceasta procedura nu s-a mai facut. Tinand cont ca
urmeaza sa se faca investitii – reabilitare camin cultural prin CNI, in urma observatiilor biroului juridic
din cadrul CNI, este necesar definitivarea situatiei juridice a imobilului si anume modificarea inventarului
domeniului public. Dl primar mai arata ca desi proiectul privind reabilitarea Caminului Cultural a fost
consultat de catre consilieri in cadrul comisiilor de specialitate, acesta poate fi consultat din nou de
oricine doreste.
D-na secretar arata ca potrivit site-ului CNI, pentru realizarea obiectivelor noi, este necesar
parcurgerea a 2 etape, comuna Rona de Sus a trecut aproape de prima etapa dupa reglementarea situatiei
juridice a imobilului, dupa care la etapa a doua, este necesar adoptarea a doua hotarari privind aprobarea
devizului general si predarea amplasamentului catre CNI.
Avizul comisiilor de specialitate: D-na consilier Luscan arata ca avizul comisiilor de specialitate
economica si juridica este favorabil, presedintele comisiei pentru urbanism comunica si el, ca si avizul
acesteia este favorabil, tot aviz favorabil a acordat comisia pentru cultura, culte, arata d-na Kopostiuc
presedintele comisiei.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate 9 voturi
,,pentru,,.
D-na consilier Kopostiuc Otilia comunica d-lui primar, rugamintea mai multor domni seniori pensionari, din cadrul localitatii Rona de Sus, care il roaga pe dl primar sa se amenajeze un spatiu in
cadrul caminului cultural pentru activitati recreative si de socializare. Ar trebui reparata soba de teracota,
dar daca nu exista posibilitatea repararii sobei, se va repara cu ajutorul solicitantilor. Dl primar arata ca va
avea in vedere atat repararea sobei, cat si amenajarea unei mese de tenis, in incaperea unde a fost
biblioteca.
Atat la pct.6 cat si la pct.7. presedintele de sedinta propune ca rapoartele de activitate sa nu se
citeasca, ci sa fie inmanate d-nei secretar, care se va asigura de publicitatea acestora pe site-ul institutiei,

insa daca cineva dintre consilieri doreste sa-si prezinte raportul, poate sa o faca. Propunerea presedintelui
se supune la vot si este aprobata cu 8 voturi ,,pentru,, si un vot abtinere – d-na consilier Luscan.
D-na secretar arata ca si Raportul de activitate anual al primarului, va fi publicat tot pe site-ul
institutiei.
In continuare se trece la urmatorul pct. de pe ordinea de zi: DIVERSE
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca in calitate de initiator a depus la registratura Primariei
locale, o cerere in numele tuturor consilierilor locali, prin care solicita primarului comunei,
intăbularea tuturor terenurilor care apartin Statului Roman, in favoarea comunei Rona de Sus,
deoarece se intentioneaza accesarea fondurilor pentru diferite proiecte, iar in lipsa actelor nu putem
depune proiecte pentru finantare. Mai arata ca tabelul a fost semnat de catre toti consilierii prezenti, mai
putin de cei absenti si care nu sunt prezenti in localitate, insa este sigur ca consilierii absenti: Mesco,
Negrea si Ruscovan, nu se vor opune acestei propuneri.
Cererea consilierilor este citita in cadrul consiliului local de catre d-na secretar.
Dl primar arata ca si el are in vedere finalizarea acestor lucrari, insa dupa topirea zapezii, sa se
poata face masuratorile.
D-na secretar arata ca parintele Albicuc Gheorghe a depus anul trecut o cerere prin care solicita
scutirea majorarilor –taxa chirie apartament. Trebuie comunicat raspunsul petitionarului.
Dl consilier Coposciuc Ilie propune sa se faca un proiect de hotarare si se va vedea la vot, daca se
va aproba sau nu! Cineva care isi permite o casa cu 100 mii de euro, nu se poate numi sarac” iar dl
consilier Hoza, arata ca, daca dl parinte a ajuns un caz social, atunci sa-l ajutam
Dl primar arata ca daca se aproba scutirea majorarilor de intarziere plata chiriei, la parinte, atunci
trebuie aplicata masura tuturor restantierilor din comuna si astfel se creaza un foarte mare precedent. Nu
este corect fata de cei care platesc la zi. Bugetul de anul acesta va fi mult mai mic, bani nu sunt la nivel
national. Ori aplicam scutiri la toti, ori la nici unul, fiecare banut conteaza!
Nefiind alte discutii, d-na secretar aduce la cunostinta consilierilor ca prin Adresa Asociatiei
Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare, solicita alocarea unui sprijin financiar in anul 2022, in suma
de 2500 lei/luna pentru un nr de 8 asistati social ai comunei Rona de Sus.
Nefiind alte solicitari catre Consiliul Local, d-na consilier Kopostiuc arata ca, cu ocazia deplasarii
in teren pentru inmanarea premiilor si diplomelor ,,Nunta de aur,, cu ocazia implinirii cuplurilor a 50 de
ani de la casatorie, a vazut multi oameni saraci care spun ca primesc ajutoare doar o data pe an de la
comunitatea europeana si nimic altceva in cursul anului, de aceea propune sa se faca o banca de alimente
neperisabile, un fel de voluntariat in servicii sociale. A discutat cu patronii mai multor magazine
alimentare si acestia sunt deacord, mai trebuie sa discute cu patronii de la magazinele mari, Profi si
Unicarm.
Dl primar arata ca pentru persoanele cu situatii precare se acord ajutoare sociale, dar care potrivit
legii pot fi acordate doar o data pe an, insa d-na Kopostiuc arata ca propunerea ei se refera doar la
voluntariat si nu are legatura cu primaria, decat doar cu identificarea cazurilor sociale.
D-na Koposciuc propune si donatii de jucarii pentru gradinte, insa d-na director Luscan arata ca
jucarii sunt, de altceva au nevoie: calculatoare, laptopuri. D-na Luscan mai arata ca trebuie facuta o baza
de date cu aceste cazuri sociale, deoarece sunt multi care beneficiaza de ajutoare si nu le merita, sau sunt
familii care beneficiaza de burse insa banii se duc intr-o cu totul alta directie, sau sunt parinti care vand
teste Covid pe bauturi.
Dl consilier Treista luand cuvantul, arata ca doreste un raspuns legat de neridicarea gunoiului
de pe strada unde locuieste acesta, de mai bine de o luna. Daca nu avem servicii, nu platim. De ce nu se
curata drumul de zapada, ca pe drumul principal? Sa poata ajunge masina sa ridice gunoiul!
Dl primar arata ca a vorbit cu operatorul serviciului de salubritate, care a promis ca se va rezolva
aceasta situatie neplacuta, insa se pare ca nu a putut urca masina din cauza zapezii. Se vor lua masuri.
Dl consilier Coposcuc Mihai arata ca in prezent sunt 12 consilieri, nr. par, trebuie facut ceva in
vederea completarii nr de consilieri locali!
D-na secretar arata ca a solicitat prin mai multe adrese Partidului Social Democrat judetean,
confirmarea scrisa a supleantului in vederea validarii mandatului, in locul d-lui Romaniuc Ioan, atat cand
s-a emis ordinul prefectului cat si cu ocazia adoptarii hotararii consiliului local, insa pana in prezent nu a
primit nimic, desi s-a solicitat partidului si prin apel telefonic.

Dl consilier Coposciuc Mihai ii mai solicita d-nei secretar, ca pentru sedinta urmatoare sa prezinte
consiliului local, toata documentatia ( actele) cum a ajuns barul de langa dispensar in proprietatea
fostului primar?
Dl consilier Coposciuc Ilie arata ca dl Lauriuc Mihai a avut un act semnat de catre fostul primar
Grijac Gheorghe si fostul secretar Grijac Gheorghe din care rezulta ca terenul putea fi folosit timp de 15
ani, dupa implinirea acestui termen a fost adoptata o hotarare de consiliu local prin care s-a dat acel teren
d-lui Lauriuc Mihai ( boxier) in vederea construirii unei cantine sociale.
Dl consilier Husarciuc arata ca ii va face denunt penal fostului primar, ca a dat ilegal banii firmei
Zadiloc, 8 miliarde, iar d-na consilier Luscan arata ca pentru toate acestea, doar auditul este solutia!
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca legat de audit, dl viceprimar Ruscovan a promis ca va face
proiect, dar este absent!
Dl consilier Treista il intreaba pe primar, care este viitorul bailor din Costiui?
Dl primar arata ca pentru bai avem nevoie de un proiect cu fonduri europene, insa inca nu a aparut
ghidul.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta ordinara a Consiliului Local din data
de 27 ianuarie 2022, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Husarciuc Iacob

Secretar al comunei
Florica Bota

