COMUNA RONA DE SUS
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2022, luna iunie, 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 12 consilieri din totalul de
13 consilieri in functie.
Absenti: dl consilier Mesco care a anuntat ca nu poate fi present la sedinta, deoarece este in sesiune.
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe facebook si youtube
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Dl Semeniuc Alexa- primarul comunei si Bota Florica secretar al comunei,
Presedinte de sedinta: d-na consilier prof. KOPOSTIUC OTILIA
Ordinea de zi :
1.
Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor: extraodinara convocata de indata/ ordinară a
Consiliului local, din luna mai 2022
2.
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.26/30,05,2022 privind propunerea de declarare a
unor imobile , ca bunuri de uz si interes public local
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie Bancara pentru proiectul finantat
din fonduri europene, masura 7.2.
5. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru unitatile de cult din
comuna Rona de Sus, judetul Maramures
6. Diverse
Toate proiectele de hotarari sunt initiate de primarul comunei Rona de Sus.
Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi a sedintei ordinare, apoi o supune la vot; Dl primar
arata ca doreste sa suplimenteze ordinea de zi cu inca un proiect care a fost amanat data trecuta si anume:
,,Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.26/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate in
cadrul Consiliului Local al comunei Rona de Sus, ca urmare a validarii mandatului de consilier local supleant
ALBICIUC VASILE, din partea CMM- membru PSD,, motivand ca pana la reorganizarea comisiilor de
specialitate propusa de un grup de consilieri, consilierul nou ales va ocupa functiile si pozitiile din cadrul
comisiilor de specialitate, in locul fostului consilier Romaniuc Ioan. Acest proiect a fost avizat favorabil incadrul
sedintelor comisiilor de specialitate din luna mai si rediscutat in cadrul sedintelor de comisii de specialitate din
data de 24 iunie 2022.
Ordinea de zi impreuna cu proiectul propus, suplimentar, sunt aprobate in unanimitate: 12 voturi
,,pentru,, Apoi d-na secretar solicita aprobarea Proceselor verbale al sedintei extraordinare convocata de
indata /ordinara din luna mai 2022. Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au obiectii sau completari
la procesul verbal.
Nefiind obiectii, modificari sau completari la procese verbale, acestea se supun la vot: procesul
verbal al sedintei de indata din mai 2022 este aprobat cu 9 voturi ,,pentru,, si 3 voturi ,,abtinere,, din partea
consilierilor Husarciuc, Ruscovan si a d-nei consilier Celeniuc, care au lipsit de la sedinta. Apoi se supune la vot

procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local, din luna mai 2022, care a fost aprobat cu 12 voturi
..pentru,,.
In continuare se prezinta proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi. Primul proiect de hotarare se
refera la modificarea HCL nr.26/30,05,2022 privind propunerea de declarare a unor immobile, ca bunuri de
uz si interes local. Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, referat de aprobare, anexa,
referatul ANCPI Maramures prin care se solicita completarea HCL nr.26/2022 cu sintagma ,,numar cadastral
50704,, si refacerea anexei conform art.286 din OUG nr.57/2019. Presedintii comisiilor de specialitate juridic,
economic si urbanism arata ca avizul acestora este favorabil. Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune
la vot si este aprobat in unanimitate 12 voturi ,,pentru,,.
Un alt proiect de hotarare dezbatut este rectificarea bugetului local pe anul 2022. Proiectul de
hotarare este insotit de raport de specialitate si referat de aprobare, in care se arata ca este necesar virarea
sumei de 48 mii lei din trim IV in trim.III, pentru burse scolare. Suma pentru care se solicita transfer, nu are
influienta asupra bugetului local pe anul 2022. Presedintele comisiei de specialitate: economica, arata ca
avizul comisiei, este favorabil.
Nefiind discutii, d-na presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu
11 voturi ,,pentru,, si un vot abtinere ( d-na consilier Luscan)
Se trece la prezentarea urmatorului proiect ala ordinei de zi , si anume: Proiect de hotarare privind
aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie Bancara pentru proiectul finantat din fonduri europene, masura
7.2.
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, raport de aprobare, adresa firmei de
consultant, prin care solicita aprobarea scrisorii de garantie bancara cu inca un an, pana la data de 20,09,2023.
Dl primar arata ca aceasta scrisoare de garantie bancara a fost prelungita in fiecare an, din anul 2017, pana la
finalizarea proiectului pe masura 7.2. In prezent se afla in curs lucrarile de astfaltare a strazilor cu banii alocati
de la Guvern prin anexa 7, de aceea s-a intarziat cu lucrarile de infrastructura. Presedintii comisiilor de
specialitate, arata ca avizul acestora, este favorabil.
D-na consilier Luscan arata ca ar trebui astfaltata si strada Pietrariei ( drumul care merge la pietrarie)
deoarece mai este o portiune mica de astfaltat, in mijloc. Este turnat astfaltul si dintr-o parte si din cealalta a
strazii, nu ar mai fi asa mult. La fel si pe strada unde locuieste dansa.
Dl primar arata ca trebuie introdusa apa si canalizarea, apoi astfaltarea, dar daca d-na consilier nu
doreste, atunci strada se poate astfalta. D-na consilier Luscan arata ca familia sa, are retea proprie de apa, dar
se vor analiza cele propuse de dl primar.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12 voturi
,,pentru,,
Urmatorul proiect de hotarare, se refera la alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar
pentru unitatile de cult din comuna Rona de Sus, judetul Maramures. Proiectul de hotarare este isotit de
raport de specialitate, referat de aprobare, adresele cu devizele de lucrari necesare a cultelor religioase:
Manastirea Ortodoxa Ucraineana, Biserica Ortodoxa Ucraineana din Rona de Sus, Biserica Greco catolica din
Costiui si Biserica Romano-catolica din Costiui. Presedintii comisiilor de specialitate, inclusiv comisia pentru
cultura si culte, arata ca avizul acestora, este favorabil
Dl primar arata ca alocarea banilor s-a facut dupa prioritati; la Manastire au inceput deja lucrarile
pentru noua biserica, prin urmare a fost propusa suma de 20 mii lei, iar pentru celalalte trei biserici s-a propus
suma de 10 mii lei pentru fiecare in parte.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate: 12 voturi
,,pentru,,

Utimul proiect de hotarare dezbatut se refera la modificarea HCL nr.26/2020 privind constituirea
comisiilor de specialitate in cadrul Consiliului Local al comunei Rona de Sus, ca urmare a validarii
mandatului de consilier local supleant ALBICIUC VASILE, din partea CMM- membru PSD
Proiectul de hotarare este insotit de raport de specialitate, referat de aprobare, comunicarea plus
Sentinta Civila a Judecatoriei Sighetu Marmatiei privind validarea mandatului de consilier local supleant
Albiciuc Vasile din partea CMM-membru PSD. Potrivit raportului de specialitate, consilierul nou ales, il
inlocuieste pe fostul consilier local Romaniuc Ioan. Presedintii celor doua comisii de specialitate: economica si
juridica, arata ca avizul acestora este favorabil.
Dl primar arata ca pana la dezbaterea proiectului de hotarare privind reorganizarea comisiilor de
specialitate, proiect propus de un grup de consilieri, consilierul nou ales trebuie sa-l inlocuiasca pe fostul
consilier, in comisiile de specialitate, pe functiile pentru care a fost ales. In cazul in care dl consilier nou ales
Albiciuc Vasile, nu doreste sa ocupe o functie anume in cadrul comisiilor de specialitate, sa depuna in scris
optiunea sa.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat in
unanimitate: 12 voturi ,,pentru,,
In continuare se trece la dezbaterea ultimului pct. DIVERSE
Dl consilier Coposciuc Mihai, propune ca in numele consiliului local sa fie invitat la sedinta, fostul
primar, pentru a fi felicitat pentru activitatea sa de primar si cea de consilier local.
Dl primar citeste adresa ACOR Maramures, Birou de audit public intern, intocmit ac aurmare a
acuzatilor aduse de dl consilier Negrea, d-lui Grijac Gheorghe functionar public in cadrul aparatului de
specialitate a primarului. In adresa se arata ca in urma verificarilor effectuate, chitanta reprezentand
contravalorea taxa auto, se regaseste in borderoul desfasurator al incasarilor, banii fiind depusi in contul de
incasari venituri la Trezoreria Sighetu M. In ceea ce priveste incasarea taxei necuvenite, aceasta se poate
restitui la cererea platitorului. Referitor la eliberarea certificatului fiscal pentru un bun anume, acesta se poate
elibera potrivit prevederilor art.159 din Codul de procedura fiscala
Dl consilier Negrea arata ca nu e legal sa inscrii masina pe o persoana si sa incasezi taxa inca odata pe
alta persoana din familie. Intr-un an si 4 luni nu a avut timp sa stearga masina? Oricum familia respectiva a
facut plangere penala.
In continuare d-na secretar prezinta cererea parintelui Albiciuc Gheorghe, chirias al apartamentului
nr.1. Parintele solicita inlocuirea retelei electrice, a bransamentului electric motivand ca nu poate fi folosit si
prezinta un pericol de incendiu.
Mai multi consilieri arata ca, chiria nu se plateste deoarece in unele apartamente nu sunt conditii
optime de locuit, ar fi nevoie de asigurarea conditiilor decente de locuit, nu se poate locui in apartamentele
inchiriate de parinte si de familia Miculaiciuc.
Dl conilier Coposciuc Mihai arata ca singura modalitate, ar fi vanzarea acestor apartamente, atunci
cumparatorul poate face invstitii, iar d-na consilier Kopostiuc Otilia arata ca daca erau conditii mai bune si
chiria era mai mare.
Dl primar arata ca in cazul in care se doreste vanzarea apartamentelor, ar trebui intai intabulate,
trebuie luat un evaluator sa se inceapa procedura de intabulare.
Dl viceprimar arata ca atunci cand s-a deplasat la apartamente pentru nota de constatare, multi dintre
chiriasi au facut lucrari care nu erau de competenta lor, iar pe de alta parte exista legea chiriasului unde sunt
prevazute obligatiile chiriasului.
In continuare d-na secretar prezinta cererea d-nei Miculaiciuc Mariana, chirias al partamentului nr.5,
prin care arata ca apartamentului lor este inundat / scurgeri de dejectii de la vecinii de deasupra, in

apartament nu se poate locui, figureaza cu restante la chirie deoarece situatia nu a fost remediate desi s-a
adus la cunostinta autoritatilor locale de mai mule ori. Cererea este insotita si de poze din apartament.
Dl primar arata ca in tot blocul ar trebui refacuta instalatia electrica, de apa si canalizare, iar dl
consilier Coposciuc Mihai propune scutirea de la taxa pentru cei care nu pot locui in apartamente datorita
conditiilor de locuit improprii, pana la rezolvarea situatiei.
D-na secretar prezinta cererea d-nei Fangli Kinga Reka solicita inchirierea apartamentului nr.6 in care
locuieste provizoriu, motivand ca fost chirias nu mai locuieste in apartament, dansa este mama singura cu 2
copii in intretinere deoarece sotul este arestat in Ungaria.
Dl consilier Bota Mihai arata ca in cazul in care se inchiriaza apartamentul acesta sa se faca pe
perioada determinata, la fel ca pentru ceilalti chiriasi.
Dl consilier Treista arata ca este necesar sa se coseasca iarba aflata pe domeniul public, iar dl consilier
Albiciuc arata ca ar fi nevoie de un utilaj pentru taierea crengilor – domeniu public. Dl primar arata ca acum
unele dintre persoane de la situatii de urgenta, sunt in concediu, dar dupa ce revin se va face.
D-na consilier Kopostiuc Otilia, arata ca ar dori sa fie reinfiintat corul in comuna Rona de Sus cu un
dirijor voluntar, ar dori sa se organizeze si evenimentul ,,Zilele Ronei,, desi Rona de Sus a fost atestata
documentar in luna mai 1630, ar fi bine ca acest eveniment sa se organizeze in luna august, atunci cand foarte
multi consanteni vin din strainatate.
Dl primar arata ca dansul nu se opune, insa primordial sunt realizarea proiectelor, bani pentru
realizarea acestui proiect nu sunt!
Dl consilier Albiciuc arata ca dansul a fost invitat la Poienile Izei, unde a fost foarte bine organizat
evenimentul, iar d-na Koposciuc arata ca desi nu sunt bani, se poate organiza, eventual cu niste sponsori,
avem atatea talente in comuna si copii si seniori, ar trebui promovat talentul lor, la fel arata si dl consilier
Coposciuc care mai propune ca sa se ia legatura cu cei de la UUR pentru sponsorizare la deplasare. Au fost
reamenajate terenurile / bazele sportive, ar fi benefic sa se faca o echipa de fotbal.
D-na consilier Kopostiuc mai arata ca avand in vedere ca atat zilele Ronei cat si sportul sunt
evenimente bazate pe voluntariat, ar trebui mai multa implicare din partea oamenilor.
Nefiind alte probleme de dezbatut pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, declara sedinta
ordinara a Consiliului Local din data de 24 iunie 2022, inchisa.

Presedinte de sedinta,
Kopostiuc Otilia

Secretar al comunei
Florica Bota

