PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2022, luna aprilie, ziua 07 cu ocazia sedintei extraordinare, convocata 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 ordinara participa 10 consilieri din
totalul de 12 consilieriin functie.
Absenti, consilierii : Celeniuc Hafia si Mesco Vasile care a anuntat absenta sa de la sedinta.
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe youtoube
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa – primarul comunei si Bota
Florica - secretar al comunei,
Presedinte de sedinta: dl consilier HOZA ION
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului constituit in vederea obtinerii finantarii
prin Programul National de Investitrii “Anghel Saligny”, pentru obiectul de investitii: „INFIINȚARE
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE BOCICOIU
MARE-RONA DE JOS-RONA DE SUS”

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului

General Estimativ aferent cofinantarii proprii pentru obtinerea finantarii prin Programul
National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii: „INFIINȚARE
REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE BOCICOIU
MARE-RONA DE JOS-RONA DE SUS”

Dupa prezentare, Presedintele de sedinta o supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in
unanimitate: 10 voturi ,,pentru,,
Se da cuvantul d-lui primar in calitate de initiator al proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de
zi. Primul punct se refera la Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului constituit in
vederea obtinerii finantarii prin Programul National de Investitrii “Anghel Saligny”, pentru
obiectul de investitii: „INFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR
NATURALE ÎN COMUNELE BOCICOIU MARE-RONA DE JOS-RONA DE SUS

Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, raport de aprobare si anexa cu
parteneriatul celor 3 comune. Potrivit Raportului de aprobare, proiectul de hotarare se refera la
incheierea unui parteneriat intre comunele Bocicoiu Mare, Rona de Jos si Rona de Sus, in vederea
obtierii finantarii pentru proiectul cu introducerea gazului in cele trei comune. S-a convenit ca Lider sa
fie dl primar Herbil Ion. Presedintii celor trei comisii: juridica, economica si urbanism, arata ca avizul
comisiilor de specialitate, este favorabil.
Nefiind intrebari sau discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Al doilea proiect de hotarare se refera la Proiect de hotarare privind aprobarea

Cererii de Finantare si a Devizului General Estimativ aferent cofinantarii proprii
pentru obtinerea finantarii prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”
pentru obiectivul de investitii: „INFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A
GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE BOCICOIU MARE-RONA DE JOS-RONA DE SUS”

Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, raport de aprobare, anexa cu modelul
cererii de finantare in care se prevede suma pe total investitie. Devizul general de lucrari pentru comuna
Rona de Sus, in suma de 28.205.835,44 lei din care suma de la bugetul local: 900.690,00 lei. Presedintii
celor trei comisii de specialitate: economica, juridical si urbanism arata ca, avizul comisiilor este
favorabil.
Nefiind intrebari sau discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Dupa votarea celor doua proiecte de hotarari, urmeaza discutii legate de principalele probleme
ale comunitatii.

Dl consilier Coposciuc Ilie arata ca se fac lucrari de canalizare pe strada Susman, drumul este
inchis circulatiei, insa nu este montat nici un indicator de avertizare ca drumul este inchis sau ca drumul
este in lucru.
Dl primar ii raspunde ca acest indicator este amplasat langa “Bilas”
Dl consilier Coposciuc Mihai, intreaba cand incep lucrarile cu canalizarea si apa pe strada de la
Solonet? Dl primar arata ca aceste lucrari s-ar putea face la vara, insa intai trebuie reanalizate
contractele, egalizate preturile potrivit OUG 93/2021. Sa se termine lucrarile pe strada Susman si
Carnazova, apoi se vor face lucrari la strazile propuse pentru astfaltare.
Sunt strazi care nu au fost incluse pentru lucrarile de canalizare si apa, cum ar fi: strada Capela,
str de langa Husarciuc Mihai, de la pod la Pistac, str unde locuieste dl deputat Petretchi, etc.
Dl consilier Negrea intreaba daca podul din Lalov este construit in totalitate de Rona de Jos? Dl
primar arata ca nu este adevarat, podul va fi construit inparteneriat cu Rona de Sus.
La Costiui, nu au fost cuprinse strazile: de la Crucea Alba pana la Cimitir; si partea de jos de la
Biserica; str Dispensarului, strada care duce la familia Goth si cea de langa 2 Tei.
Dl consilier Treista arata ca terenul de fotbal de la imas trebuie legat cu o sarma ca sa nu intre
animalele
Dl consilier Coposciuc Mihai, Il roaga pe domnul primar ca pentru sedinta ordinara sa fie
pregatit raportul de activitate al viceprimarului, raportul cu datornicii, raportul cu datoria cu firma
Zadiloc, acte legate de cantina saracilor, cum a intrat in posesia fostului primar, raport de activitate al
politiei locale, iar dl consilier Husarciuc Iacob adresandu-se d-lui primar si d-nei director al scolii
gimnaziale, solicita ca poarta de la scoala sa fie inchisa pe timpul noptii.
Nefiind alte probleme de dezbatut pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, declara sedinta de
indata a Consiliului Local din data de 7 aprilie 2022, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Hoza Ion

Secretar al comunei
Florica Bota

