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PROCES-VERBAL
Incheiat a2L12.05.2016, cu ocaziatinerii sedintei extraordinare Consiliului local al
comunei BOTIZA. care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza
aceasta sedinta fiind convocata de catre D-nul PoienarFlorea, primarul comunei Botiza.
D-na Rus Ioana, secretar in cadrul Primariei comunei Botiza, facand apelul nominal
constata ca sunt prezenti 1 1 consilieri din totalul de 1 1.
D-nul Petreus Vasile -presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din
27.04.2016 si toti consileiri prezenti in numar de 1i sunt de acord cu el.
Sedinta fiind legal constituita, presedintele de sedinta D-nul Cician Ioan , supune spre
aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeza
l.Hotarare privind modificare bugetului local in bazaHotararii Consiliului Judetean Maramures
nr.7l din2l .04.2016 prin care s-a aprobat repartizarea pe unitati admnistrativ teritoriale a sumelor
defalclte din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetului local (cod 11.02.06) pentru
achitarca arieratelor in ordinea cronologica a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la
imprumuturi contractate inbaza O.U.G. nr.2l20l5 si a O.U.G. nr.2l20l5 si a O.U.G. nr. 4612015 ,
pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2016, suma de
i50 mii leirepartizata astfel 44 mii lei pe trim .I, 42mii lei pe trim.Il ,32 mii lei pe trim. III, 32 mii
lei pe trim. IV
2.Diverse

D-nul primar mai propune inca un punct 2 pe ordinea de zi i anume proiect de hotarare
privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor
de cult in anul 2016 inbaza cererrlor depuse de catre Preotul de la Parohia OrtodoxaBotiza si Maica
stareta de la Manastirea < Schimbarea la Fata >

Toti consilieri prezenti in numar de 1 1 sunt de acord cu punctele de pe ordinea de zi .
D-nul primar da citirii proiectul de hotarare de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Toti consilieri prezenti in numar de 11 sunt de acord cu punctul I de pe ordinea de zi.
D-nul primar da citirii proiectul de hotarare de la punctul2 de pe ordinea de zi.
Toti consilieri ptezenti in numar de 11 sunt de acord cu punctul2 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Sidau Vasile aduce la cunostiinta consilierilor si da citirii Ordonantei
de clasare venita de la DNA inbaza unei reclamatii.
D-nul primar Poienar Florea aduce la constiinta ca domnul Brumar Vasile ,Botiza,
:r.ll5 a depus o reclamatie la Politia Economica unde ne-au solicitat diverse acte .
D-nul primar aduce la cunostiintacaaintrebat la Prefecturadaca sunt valabile in
;ortinuare contractele de inchiriere a pasunilor de pe raza comunei Botiza si daca nu le-am
::ziliat cu conditia sa platesca chiria cu penalitati in aceste conditii sunt valabile, iar pretul se
rce rnodi fi c a in baza amenaj amentului pastoral.
D-nul consilier Sidau spune ca pe viitor nu se va putea depune cerere de solicitare
zu:*.::iie la -A.PIA daca nu suntem constituiti in cooperativa.
\emaipunandu-se alte probleme in discutie domnul Cician Ioan -presedinte de sedinta
-c:trr- ncheiate lucrarile sedintei.
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