R.OMANIA
JUDETUL NTARAMURES
C]OI{SII.IUL LOCAL )}OTI:ZA
PROCES-\/ERBAL
Incheiat azi 04.r)7 .2016, cu ocazralinerii sedintei extr:aordinal'e Consiliului lor:zLl
comunei BOTIZA,care se desfasoara in srlla de sredinte dirr incirlta Primariei comunrei B
E\otiz:'a
acea,sta sedinLta fiind c<lnvocata de catre D-nul Poienar Florea , primarul comunei
nal
D-na Rus Ioana , secretar in cadrul Primariei oomunei Batiza,facancl apelulrt
Ioatr
Ci
corrsilie,rjL
cons;tata ca sunt prezenti 9 consilieri din totalul de 11, lipsa fiind domnii
si Poienar Ioan.
D-nul pasca

pr,l,cesului verbal al sedln
-presedinte de sedinta da cit:ire
23.Ct6.2016 rsi toti cons;ileiri prezenti in numar de 9 sunt de rrcord cu el'
spre
Viorel
Sedirrta frind legal constituita , pres;edintele de sedirrl.a D-nul Pasca
aprcrbare punctele de pre ordinea de zi, dupa cum urrrrca'za"
IB,otiza
l.Hotarare privlld constituirea conrisiilor de specialiLtate clin cadrul Consilitrluj.
lde
a
2.Ho.Lanreprivind aprobarea planului de ocupare functii prublice din c;adrul
2016;
specialitate a primarului comunei Botiza,.iudetul Matalnure's pe anul
za rca
3.Hotarare privind desemnareareprezenlantului Consiliulr*i local al Comurei
mernbru in lr.dunarea (ienerala ADI -Marilmures , penffu rnandatul 2016-20210i'
de pr:, raza
4.Hotarare privind aprobare acte a<litionale la contrar::tele ,:le inchiriere a pasunil

Vi,crel

corrunei Bo1:iza
5.Diverse

Toti consilieri prezenti in numar de 9 sunt de acorcl r;u punctul de pe ordimea ':[e
D-na consilier;Irifoi loana propun3 ca in urmatoarea sedlrlta de consiliul L,r.lcal
lrccal prin tLo
propuna aprobarea Regulamentul de orgarLizare si functionare a []onsiliului
Toti consilierii prezenti sunt de acord'
penlr
D-nul pasca Viorel -presedinte de sedirnta proplme penlru Comisiia nr. I
projqranle de, dezvoltare eco omica -sociala, bugot -finante, administrarel9:xlilti:
pri'at al comunei , agricultura , gospodarire comunala, protri:ctia rmediului, se;rvicii si crl
urrtatorr :
Viorrel-membru
2.Nlantaloan -membru
3.Ilie:; Toader-membru
4.Poienar Ioan-membru
I .Prasr:a

pe dloamna
D-mrl Petreus'V.Vasile propu e pentru comisia tnai sus arnintita
Tri[oi Ioana
pe dornnul
D-mrl Petreus'Vasile propune pentru comlsla mal suLs amiLntita
Petreus V.Vasile , inset acestatefiza acea:;ta propunere'

m' 2'"
D-nrul Pasca \/iorel -presedinte tle sedinta propltn'e perttru Comisia
agtoement:
de
si
invatamant , sanatate, cultuLra, protective s;ociala, activitati sporliye

r:t

SC

rare,

l.Neag Maria-membru
2.Manta Io ana-Marianar membru
3Petreus V.Vasi le-membru
D-nul Pasca Viorel -presedinte de sedinta propune comisia nr. 3
publica, locala juridical, apararea si linistii publice, a drepturilor cetatenilor
l.Cician Ioan-rnembru
2.Petreus Vasile-membru
3.Costinar Ioan -Dorel-menlbru
Se supune la

vot fiecare membru din Comisia nr'

1

Viorelgesedinte - votat cu 9 voturi pentru
2.Mantaloan -membru- votat cu 9 voturi pentru
3.Ilies Toader-membru- votat cu 9 voturi penl'ru
l.Pasca

4.Poienar Ioan-membru- votat cu 9 voturi pentru
5.Trifoi Ioanamembru- votat cu 9 voturi pentru
Se supune la

vot fiecare membru din Comisianr'2

LNeag Maria-presedinte - r'otat cu 9 voturi pr:ntru
2.Mantaloana-Mariana-membru - votat cu 9 voturi pentru
3Petreus V.Vasile-mernbru - votat cu 9 voturi pentru

vot fiecare membru din Comisia nr' 3
l.Cician Ioan-presedinte - r"otat cu 9 voturi pentru
2.Petreus Vasile-membru - votat cu 9 voturi pentru
3.Costinar Ioan -Dorel-membru - vOtat cu 9 voturi pentru
Se supune la

inea
1 de pe
D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot punctul
9 consilieri voteaza Pentru
de'zi.
p-not primai da citirii proiectul de hotarare de la punctul2 de pe ordi
de
D-nul Pasca viorel preiedinte de sedinta supune la vol prioiectul de
consilieri
P'et
punctul 2 de pe ordinea ae zi ain totalul de 9 consileli prezenti 8
ubtitr.t. si anume d-nra consiliera Tril i Ioana '
de,zi.
proiectul de hotarare de la punctul3 de pe orili
D-nul primar
-Pur.u da citirii
rare d.e
vjiorel presedinte de sedinta supune la vol. proiectul de
D-nul
punctul3 de pe ordinea ae zi oin totalul de 9 consileri prezenti ?:11t]l.1l,x
pe orclir
D-nul primar da citirii proiectul de hotarare de la punctu,l'l de
D-nul primar spune ca :
tracl
urr
-in legatura cu acest proiect de hotarare persoanele cale au incheiat
c;ontaat deoarece: . de iuri
inchiriere a p-asunilor cu Primaria solicita un act aditional la
nu
dt:tinute in
difera fata de data can'd s-a incheiat contarctul , iat cu animalele
in oontract '
acoperi suprafata de pasunat pe care au inchiriat-o la inceput
-In contract sl va *odifi.u doar suprafata inchiriata celelate clauzt
aceleasi.

sl una

pol:

D-nul consilier Petreus V.Vasile
Primaria a incheiat contractele de
D-na consilier Trifoi Ioana
D-nul Cupsenar Vasile in
Animale Botiza chemat fiind de consili
punctul 4 de pe ordinea de zi spune ca :
-am fost la APIA Baia Mare in'
contractului de inchiriere a pasunilor
207ll20I5si pentru anul in curs s-a
existe corelatie dintre numarul de ani
in porportie de 0,3 -l UVIW FIA confi
modificarile si completarile ulterioare'
D-nul Pasca Viorel Presedinte
punctul 4 de pe ordinea de zi din total
consilier impotriva d-na Trifoi Ioana si
Nemaipunandu-se alte
declara incheiate lucrarile sedintei'

Presedinte de sedinta

PASCA VIOREL

caarfi

si gaz{ele

casailse
de director ox
i pentru a da

depunerii
de pe
un act
detinute si
legislatiei in
sedinta supune
de 9 consilerri

pa

Botiza

lo
inul nr
de

abtinere d-nul
in discutie

s.p

