PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2022, luna februarie, ziua 14 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 : Coposciuc Mihai si Negrea Vasile. Dl consilier Coposciuc Mihai a
anuntat ca se afla la medic si va intarzia la sedinta
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, ulterior si dl Hritiuc Vasile-contabil in cadrul aparatului de specialitate a
primarului
Presedinte de sedinta: dl consilier HOZA ION
Ordinea de zi :
1. Aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare a Consiliului local, din luna ianuarie 2022
2. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din comuna Rona de Sus, pentru anul scolar 2022-2023.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Rona de Sus, judetul Maramures
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere si a
penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in chirii, de catre dl Albiciuc Gheorghe,
chirias al aparatamentului nr.1 din cadrul Blocului cu locuinte situat in centrul localitatii Rona
de Sus
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si aprobarea bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
7. Diverse
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate: 10 voturi
,,pentru,, Apoi d-na secretar solicita aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie
2022. Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au obiectii sau completari la procesul verbal.
Nefind modificari sau completari, procesul verbal al sedintei ordinare din ianuarie 2022 se supune la
vot si este aprobat cu 8 voturi ,,pentru,, si doua voturi ,,abtinere,, din partea domnilor consilieri Mesco
si Ruscovan care au lipsit de la sedinta din luna ianuarie 2022
In continuare se prezinta proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi. Primul proiect de
hotarare se refera la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
din comuna Rona de Sus, pentru anul scolar 2022-2023. Proiectul este insotit de raport de
specialitate, raport de avizare, avizul favorabil al comisiilor de specialitate: economica, juridica,
cultura, etc.
Se da cuvantul d-lui primar care citeste raportul de aprobare in care se arata ca reteaua scolara
ramane la fel ca si in anii precedenti, deoarece in Costiui nu este asigurat nici minimul de elevi si nici
spatiul corespunzator pentru functionarea invatamantului primar, iar statul nu mai asigura finantare
unitatilor de invatamant care functioneaza cu efective sub limitele prevazute de lege. Prin urmare
reteaua scolara pentru anul 2022-2023, in localitatea Rona de Sus va cuprinde invatamantul prescolar,
primar si gimnazial, iar in localitatea Costiui, va functiona doar invatamantul prescolar cu 2 grupe.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 10 voturi ,,pentru,,

Un alt proiect de hotarare se refera la aprobarea Statutului comunei Rona de Sus.
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, in care se arata ca Statutul comunei a fost
intocmit, conform art.104 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si potrivit Ordinului
nr.25/2021, referat de aprobare. Avizul comisiilor de specialitate: favorabil.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate cu 10
voturi ,,pentru,,
Pct.4. de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a
majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in chirii, de
catre dl Albiciuc Gheorghe, chirias al apartamentului din blocul cu 6 apartamente, situate in
centrul localitatii Rona de Sus
Proiectul de hotarare este insotit de referat de specialitate unde sunt mentionate majorarile de
intraziere a chiriei apartamentelor inchiriate, cererea d-lui Albiciuc Gheorghe(ultima solicitare),
Expunerea de motive din care rezulta ca proiectul de hotarare a fost initiat ca urmare a solicitarilor
consilierilor locali atat in cadrul sedintei din luna decembrie 2021, cat si in cadrul sedintei consiliului
local din luna ianuarie 2022.
Presedintii celor doua comisii: economica si financiara, arata ca avizul comisiilor este
favorabil. Dl Husarciuc Iacob care face parte din aceste comisii, arata ca dansul a votat ,,abtinere,,.
Dl consilier Mesco intreaba pe primar, care este situatia actuala a apartametului si daca
parintele Albiciuc Gheorghe mai doreste sa-l pastreze in continuare? Si ce are de gand sa faca
primarul, cu apartamentul deoarece nu poate fi locuibil.
Dl primar arata ca prin scutirea majorarilor se poate crea un precedent, nu vor fi incasari;
parintele doreste in continuare sa cumpere apartamentul, doreste scutirea de la plata chiriei pana la
cumpararea apartamentului, insa acest lucru nu e posibil. Parintele a adus facturi ca a facut
imbunatatiri, dar aceste facturi erau din luna august 2021. Blocul cu cele 6 apartamente trebuie
intabulat, iar dupa intăbulare, daca se scot apartamentele la vanzare, decizia apartine consiliului local,
dar in aceste conditii nu se poate vinde. Am trimis notificari cu plata datoriei, parintele a platit chiria la
zi, nu si majorarile, daca consilierii considera ca trebuie scutit, este doar decizia lor, preotul nu e un
caz social
Dl viceprimar arata ca parintele face referire la datorie, la majorari de intarziere, daca pe viitor
nu va plati, conform clauzelor contractuale, obligatia lui este sa plateasca.
Dl consilier Hoza arata ca preotul de la inchirierea aparatmentului a avut subchiriasi,
apartamentul a fost locuibil, dupa plecarea acestora s-a degradat si adresandu-se consilierilor, arata ca
trebuie luata decizie corecta, deoarece se va crea un precedent si vor dori si altii sa fie scutiti, parintele
nu e un caz social, asa cum a spus si primarul.
Dl viceprimar arata ca in cadrul sedintelor de comisii, s-a propus ,,vot secret,, la aceasta
hotarare fiind vorba de o persoana.
Presedintele de sedinta supune la vot propunerea cu ,,votul secret,,, propunere votata
doar de 5 consilieri( D-na Kopostiuc, D-na Celeniuc, dl Coposciuc ILie, Dl Mesco si dl Ruscovan)
din 10 consilieri prezenti
Avand in vedere ca propunerea cu ,,votul secret,, nu a intrunit nr de voturi suficient pentru a fi
aprobata, presedintele de sedinta supune la vot din nou Proiectul de hotarare. In urma votului
exprimat, proiectul de hotarare este votat cu 0 voturi,,pentru,,; 4 voturi ( Hoza, Bota, Treista si
Coposciuc Ilie ),,impotriva,, si 6 voturi ,,abtinere,,. Proiectul nu a fost aprobat.
In continuare, se trece la dezbaterea urmatorului pct de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind incheierea contului de executie a exercitiului bugetar pe anul 2021.
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, referat de aprobare, anexe. Se da
cuvantul d-lui contabil Hritiuc, care prezinta detailat propunerile la venituri si cheltuielile pe anul
2021.
Presedintii celor 3 comisii arata ca avizul acestora, este favorabil.
Discutii. Dl consilier Mesco arata ca la cod sursa 84,02,03 la AFIR am avut zero lucrari, il
intreaba pe primar pe ce s-a cheltuit suma de 15,34 mii lei. Dl primar arata ca acesti bani reprezinta

taxa pt prelungirea contractului, dar se va verifica la contabilitate, iar dl Mesco arata ca s-ar putea ca
suma platita sa fie pt prelungirea scrisorii de garantie
Dl Mesco il mai intreaba pe primar daca are constructor la Capela mortuara, deoarece pe Sicap
nu apare? Dl primar arata ca are constructor, iar pentru dovada, merge in birou sa aduca actul.
Nefiind alte intrebari, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 10
voturi,,pentru,,
Ultimul proiect de hotarare, se refera la adoptarea bugetului local pe anul 2022.
Proiectul este insotit de referat de specialitate, referat de aprobare, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate.
Se da cuvantul d-lui Hritiuc – contabil la Primaria comunei Rona de Sus, care prezinta
propunerile cu repartizarea sumelor pe principalele capitole, atat la sectiunea de functionare cat si la
sectiunea de dezvoltare . Astfel bugetul local pe anul 2022, este de 22.028,00 mii lei la venituri si
23.659,00 mii lei la cheltuieli, din care: suma de 17.214,00 mii lei este repartizata la sectiunea de
dezvoltare, iar suma de 6.445,00 mii lei este repartizata la sectiunea de functionare.
Discutii: Dl consilier Mesco il intreaba pe primar, daca suma de 500 mii lei prevazuta in
buget, ajunge la construirea capelei, deoarece valoarea contractului proiectului este mult mai mare! In
ceea ce piveste constructorul ar trebui sa li se ceara efectuarea de lucrari similare. Dl primar arata ca
au fost prevazuti si anul trecut bani, a fost acordat un avans, a ramas doar diferenta.
Dl consilier Hoza, arata ca exista discutii, ca suma e cam mare, dar trebuie avut in vedere ca sau scumpit materialele, iar dl primar arata ca devizul pentru capela a fost trimis si d-lui consilier
Mesco pentru consultare avand in vedere ca este in domeniu, iar preturile au fost calculate dupa
Ordonanta 15. In ceea ce priveste valoarea lucrarii, au fost luate ca exemplu si devizele de la alte
primarii, preturile sunt apropiate, iar capela ce va fi construita, va cuprinde 2 incaperi. Sigur ca sunt
discutii mai ales de la cei care doresc efectuarea lucrarii, dar nu sunt in stare s-o faca, iar dl consilier
Hoza arata ca ar trebui invitati toti constructorii din comuna la primarie si sa li se prezinte lucrarile
care urmeaza sa se faca. Dl primar arata ca sedintele sunt publice, se stie ce lucrari urmeaza sa se faca,
cine doreste sa vina sa spuna! Nu se poate da o lucrare la cineva care nu se pricepe!
Dl consilier Mesco mai arata ca nici anul acesta nu se va finaliza drumul prin AFIR, tinand
cont de banii alocati! Dl primar arata ca astfaltarea se va face in functie de racordurile la apa si
canalizare, nu se poate turna asfaltul apoi efectuarea racordurilor la gospodarii.
Nefiind alte discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru,,
( a votat si dl consilier Coposciuc Mihai care a intarziat la sedinta).
Avand in vedere ca nu mai sunt proiecte de dezbatut se trece la discutii diverse. D-na secretar
arata ca pentru sedinta urmatoare se pregateste raportul annual privind starea economica si sociala a
comunei, HCL privind aprobarea Planului de Aparare si Analiza a Riscurilor la situatii de urgenta, iar
dl primar arata ca se va prezenta si un proiect de hotarare privind auditul intern, amenzile sunt mari,
daca nu stabilim un protocol de colaborare cu o firma, trebuie sa angajam personal pentru audit intern.
D-na consilier Luscan arata ca trebuie pus la punct Nomenclatorul stradal, deoarece de multe
ori vine salvarea si nu stie unde trebuie sa mearga. Dl consilier Coposciuc Ilie arata ca avem
nomenclator aprobat, a dat chiar si o harta personalului de la Situatii de Urgenta, dar nu a mai fost
inapoiata.
Dl consilier Hoza il intreaba pe primar cand se va inchide magistrala veche la apa si se va da
drumul la reteaua noua? Dl primar arata ca intai trebuie terminate racordurile la gospodarii
D-na consilier Luscan intreaba daca exista o solutie sa se reparare teava de la apa, de la curba
de langa strada Fedetul in jos? Dl primar arata ca reteaua veche nu poate fi reparata, iar reteaua noua
nu poate fi pusa in functiune pana nu sunt gata racordurile la gospodarii.
D-na consilier Kopostiuc arata ca ar trebui igienizate fantanile publice. Dl primar arata ca
trebuie reparate si igienizate fantanile, ne trebuie nomenclator stradal, evaluarea patrimoniului, arhiva,
etc. s-au alocat bani pentru pod, bai, teren sintetic, infrastructura ( strazi unde este deja teava pentru
canalizare si apa), mai sunt strazi unde nu erau prevazute racordurile pentru apa si canalizare, spre
exemplu strada unde locuieste dl consilier Hoza, Mocearnei, Costiui spre biserica si Bikokert, str unde
locuieste d-na consilier Luscan, str de langa dispensar, str Capela.

Dl viceprimar arata ca s-a luat plansa sa se vada ce s-a facut si ce mai ramane de facut, prima
etapa s-a facut, adica identificarea si ce urmeaza sa se faca, va veni proiectantul sa verifice ce trebuie
facut, apoi ar fi bine sa se faca sedinta, cand se va aduce la cunostinta consilierilor finalizarea tuturor
strazilor, la fel arata si dl primar ca proiectantul va fi invitat la sedinta consiliului local.
Dl consilier Coposciuc Mihai, il intreaba pe primar cand incep lucrarile pe strada Solonet? Dl
primar arata ca pana pe data de 15 martie lucrarile sunt oprite la apa si canal din cauza vremii, mai
avem un proiect cu astfaltarea drumurilor, dupa reluarea lucrarilor se va vedea care este ordinea
prioritatilor.
Dl consilier Coposciuc Mihai mai intreaba cand se va termina astfaltarea pe fosta cale ferata?
S-au dat bani, a inceput sa se asfalteze, si pe urma a ramas asa, s-a turnat primul strat, trebuiau facute
podetele si santurile, rigolele ! Proiectul pentru apa si canal a fost prevazut pe langa DN 18, dar s-a
deviat pe cale ferata, ce masuri se vor lua pentru pentru ca cetatenii de langa drumul principal sa
beneficieze de aceste servicii? Ce facem cu acel proiect care nu este conform planului? Dl primar
arata ca astfaltarea nu se poate face pana nu sunt terminate racordurile la apa si canal, unde nu este
prevazuta lucrarea cu racordurile, se va face un proiect nou. DN 18 era in garantie, nu se puteau sparge
rigolele si drumul in vederea introducerii tevilor. La fel s-au prevazut bani si pentru podul cu Rona de
Jos, acest pod se va face jumate noi, jumate ei.
Dl consilier Coposciuc Mihai arata ca acolo este o problema, s-a dat de catre fostul primar
suma de 8 miliarde lei, s-a recuperat suma? La fel a cerut lista cu persoanele rau platnicii la impozite
locale, dar nu a primit raspuns.
Dl primar arata ca anul trecut, firma Zadiloc a dat suma de 100 mii lei. S-au facut adrese la
ANAF, in tot aceasta perioada nu am fost in pasivitate. In ceea ce priveste lista cu rau platnicii, se va
intocmi, iar in cadrul sedintei se hotaraste ca lista sa cuprinda pe cei care au datorii de la 5 mii in sus.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta ordinara a Consiliului Local din
data de 14 februarie 2022, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Hoza Ion

Secretar al comunei
Florica Bota

