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Consiliului local al comunei
Incheiat a2i22.03.2017, cu ocaziatinerii sedintei ordinare
comunei Botiza as:asta
BOTIZA,care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei
comunei Botiza'
rsedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea, prirnarul
facancl apelul nominal
D-na Rus loana, secretar in cadrul Primariei coinunei Botiza,
doamna consiliera Manta
lonstata ca sunt prezenti 10 consilieri din totalul de I I lipsa fiind
[oana-Mariana

verbal al sedinl.ei din
D-nul Cician loan -presedinte de sedinta da c;itire procesului
acord cu el'
J6.03.2011 si toti consileiri prezenti in numar de t0 sunt de
Ioan , supune spre
Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedin,ta D-nul Cician
aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum utrneaza'.
avizului
f.ilotarare privind modificarea statului rJe funcl.ii si organigrama in baza
grad superior a trei
nr.ggll10.03.2017 primit de la ANFP Bucuresti si a promovarii in

la Administratia Judeteana a Finatelor I'ublice Maramur,ss;

acoperire a riscuril,cr Pe anul
3.Hotarare privind aprobare actualizare plan de analiza si

2017

rrii de inchiriere prin licitatie publica a
rte (terenuri agricole) si aprobarea
atitl publica a a pajistilor permanente
iza" a a pajistilor prlrmanente (terenuri

iza"

ramaseneinchtiriate

5.Diverse

de pe ordinea de zi
Toti consilieri prezenti in numar de 10 sunt de acord cu punctele

'

D-nulprimarmaipunctepeordineadezi 1 de pe ordinea de ili:
iegatura cu punctul
D-nul primar pr
itite aprimarului si in acest sens s-a trimis o
- s-a reorganizat
promovare in grad

si organigrama si
solicitare spre avizare la ANFP Bucuresti statul de functii
si Grosan Vasile-Silviu in urma avizului primit
a trei functionari publici Dolca Ioan, Dorca Ioana
contrlbilitate si s-a desfiintat un post din
de la ANFp Bucuresti s-a mai infiinatat un post la
compartiment din compartiment apa
cadrul compartimentului agricol si cadastru si redenumirer
in compartiment apa si canalizare '
in cadrul
Doamna consilier Trifoi Ioana intreaba ce post I
de referent(atributii de
compartimentului agricol si cadastru , iar d rul primar s1
eltuim bani din bugetul
insamantator artificial) ocupat de doamna nta llisca cr
toti functionari din
ca
spune
local fara sa aduca venituri , iar doamna consilier Trilbi loana
primar spune ca a faout
nrimariei aduc venitu ri , iai numai ea nu aduce venituri, dlomnul

i;inaliza acestui

post

sl

presteze activ itatea
lloata beneficia in
i:

;a

l)arte se inftinteaza
,rlansul a hotarat luarea
,o buna functionare a in

,r;onsilierii, iar domnul
ircest post de referent(
ircest post s-au mirat t
a Primaria Sieu exista
Domnul consi
irceasta actlvltate lnsa

_

. deoarece

avem

stului desfi i ntat iar cetatenii din
uare de aceste servicii, doamna
uri , iar pe de alta parte se desfiin
acestor decizii in legatura cu
titutiei pe care o conduce consulta
rimar mai spune ca a intrebat toti
ributii de insamantator artificial) in
i de existenta acestui Post , iar doa
n Dost la fel ca acesta.
Petreus V.Vasile intreaba daca
antare artihciala, iar domnuI prima
primar o sa-i indrume spre servicii
sa si deschida un cabinet Privat.
ecesare pentru a functiona in bune
la de canahzare si statie de ePu
in acest compartiment ca sa Poate

oi medici veterinilri in sat care pot
itate crescatoari de animale sa

lier Trifoi loana spune ca Pe de o
, iar domnul primar spune ca
le desfiintate si nou infiintate pentru
u-se in prealabil cu domnii

legii primari din zona daca au
ul de functii iar ei au zis ca nu au
na consilier Trifoi Ioana spune ca
edici veterinar din comuna pot face
spune ca da pot, iar oamenii din
or acestor doi medici veterinari ,
nul primar spune ca avem
itii activitatea Primariei , in
de pe raza comunei Botiza si vom
functioneze in conditii bune

vina
doamna Manta Ilisca
nevoie de alte posturi
DUfs[d se va da drumu
rvem nevoie de un
nnalizare.
care
D-nul consilie Costinar Ioan -Dorel sPune ca n se saraceste bugetul Primariei
Manta Ilis;ca.
acestui post de referent detinut de
ia necesite desfii
IliLsca mai are 2 anl Pana la Pensie
D-na consilie Trifoi Ioana spune ca doamna
goare.
si nu se poate sa-i des intam postul incalcam legislatie in v
Domuna care o sa

a

fi desfiintat

____J=nuFGieia

ineva ceva de
consilieri
Prezenti
ordinea de zi se supune Ia vot, di totalul de 10
referitor la acest Punct
Dorel-Ic,an
Costinar
,
Vasile,
.
Petreus
sapte consilieri Pentru lar trel conslllerl imnotriva
Irifoi Ioana .
r da citirii proiectului de hotarare la punctul 2 de pe ordinea de zi si a
Domnul pri
parte de venituri si cheltuieli
expunerii de motive , i domnul contabil prezinta bugetul
m fiecare o hartie in fata nu sa ne
D-na consilier rifoi Ioana spune ca ar trebui sa
ut in comisia do buget firrante care
iar domnul primar spune ca a
cititi niste cifre din bu
proiect de hotarare , domnul consi ier Petreus V.Varsile spune ca era
a aprobat si avizat
sedintei odata ou convociltorul ,
de hotarare era dat inaninte de ti
bine daca acest Proi
fbst afisat si in
domnul primar sPu ca il pot studia si acuma, iar Proiec I de hotarare a
s-a disculat , votat si semnat
avizierul Primariei , ia comisia de buget finante s-a intruni inainte
privind buLgetul local si acuma
comisiei si avizat acest proiect de
toti membridin
cu toata lumea .
il putem discuta in Pl
Petreus V.Vasile spune din Pun de vedere organizatotic trebuia
ier
Domnul con
re si functionare a Consiliului local
realizat astfel , dacac tim acuma regulamentul de organi
de hotarare cale urmeaza' sa se
rul este insotit de actele de Proi
care spune, ca con
m luat dupa vechea conducere a
n
dezbata in sedinta, ia domnul primar spune ca Poate
document, domnul
primariei care nu ne imitea acasa odata cu convocatorul ici un alt
i au retinut catel'a cifre dinL
consilier Petreus V. asile intreaba daca consilieri
get,iar domnul Primar sPune ca se
documentele care s-a citit de d-nul primar referitoare la
proiectele de hotarari
intalneste cu consilier locali pe comisii si discuta si anali azatoate
spune ca ar trebuia ca noi trei
domnul consilier Petreus V' Vasi
impreuna cu acestia,
deoarece nol nu
consilieri Trifoi Ioana Costinar Dorel -Ioan sa nu mai v im la sedinte

semnam practic nimic , iar doamna consilier Trifoi Ioana spune ca nu au avut voie sa faca parte
din comisiilie de specialitate ale Consiliuluil local Botiza cu pregatirile pe care le detiin.
D-nul Cician Ioan -presedinte de sedinta intreaba daLca mai are cineva ceva de spus
referitor la acest punct de pe ordinea de zi, iar domnul consilirer Petreus V,Vasile spune ca nu
stie ce sa intrebe, iar domnul consilier Cician Ioan spune ca printre investit.ii propuse se
regaseste si proiectele propuse de dumneavoastra cu privire la poduri, drum'uri se supune la vot
acest proiect de hotarare de catre D-nul Cician Ioan -presedirnte de sedinta din 10 consilieri
prezenti sapte consilierivoteaza pentru , iar doi consilieri impotriva, Costinar Dorel-Ioan , Trifoi
Ioana si o abtinere domnul consilier Petreus V.\'asile.
Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul 3 de pe ordinea de zi .
D-null Cician Ioan -presedinte de sedinta intreaba daca mai are c,ineva cevil de spus
referitor la acest punct pe ordinea de zi se supune la vot din l0 consilieri prazenti opt consilieri
pentru , iar doi consilieri s-au abtinut domnul consilier Costinar Dorel-loan si doamna consilier

Trifoi Ioana.
Domnul primar da citirii proiectului de hotarare d,e la punctul 4 de pe ordinea de zi .
D-nul primar spune ca uruna inchirerii pasunilor cle caLtre de cei caro au solicitat, au

(

ramas cateva pasuni neinchiriate din cauza neacoperirii cu aninnale a suprafotelor de tr;ren
inchiriate anterior dupa cum urmeaza prevazute irL anexa nr. 1 rsi anexa nr.ll,z, iar pentru a aduce
cat mai multe venituri la bugetul local aceste dorima sa le scoatem la licitati e , daca a{i observat
la buget veniturile proprii sunt 553 mii lei fata de anul 2072 cand venituri proprii au fost de
220 mii lei s-ilu dublat pana acuma , am folosit toate resur$ele noastre pentnr a aduce oat mai
.

-
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multi bani la busetul local .
D-ruI Cician Ioan-nresedjnte de-sedhtaftA@-daga lfAf-ALe qlreya q€ya de qpus
referitor la ac,sst punct pe ordinea de zi se supune la vot l0 (zece) consilieri sunt pentru din cei
I 0 consilieri prezenti.
D-nul Cician loan -presedinte de sedinta da citirii cererii nr. l2I8l20l7 , do,mnul
primar spune ca s-au dat cu titlul gratuit la Biserica Ortodoxa Elotiza lemne de brad , la Biserica
Catolica Boti:za lemne de foc deci nu se pune problema sa nu sie dea cand este posibilitate sa
ajutam,
D-nul consilier Petreus V.Vasile intreaba cum s-au dat lemne de for: la Scoaler Botiza si
cata cantitatea anul trecut , domnul primar spune ca s-au dat plin hotarare dr: consiliul local cu
titlul gratuit cantitatea de 70 metri cubi , s-a platit doar transportul , iar oda:a aprobata aceasta
cantitatea de lemne nu mai este treaba noastra cunl se face receptia aceasta o face seful institutie
cu o comisie instituita in acest sens , domnul viceprimar spune ca au fost probleme la Scoala cu
aceasta receplie dupa2luni de cand s-au adus aceste lemne, iar domnul conr;ilier Petrreus V.
Vasile spuna careprezentanti din partea Consiliului Local .Botiza desemnati care fac parte din
Consiliu de Admnistratie a Scolii sa se intereseze de aceasta problema, iar domnul consilier
Manta Ioan s;pune ca directorul Scolii Botiza trebr.ria atunci sa receptioneze cantitatea de lemne ,
iar in cazul in care nu rezulta cantitatea scrisa in avize sasezizeze aceste lucru nu dupa o
perioada de 2 luni sa constate ca nu s-a adus cantitzrtea de lemne si sa intrebe, unde este restul
cantitatii de lermne .
D-nul Cician loan -presedinte de sedinta intreaba dar;a mai are cineva ceva de spus
referitor la acest punct pe ordinea de zi se supune lavot zece consilieri pentru din cei 10
consilieri preztenti.
Domnul consilier Poienar Ioan intreaba in legatura cu persoanele clin comuna care nu
au platit taxelrl si impozitele locale , iar primar splure ca s-au incasat din ramasite 36 mii lei de la
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inceputul anului pana, acum4 s-au facut somatii la persoa ac":rsa, iar la cei care au datorii mai
mari si nu au platit sa se faca procedura de executare silita Domnul consilier Petreus Vasile
spune ca el nu si-a putut plati impozitul local , deoarece a si amenzi de plrrtit, iar dornnul
primar spune ca s-a modificat legea intai trebuie platite
ile si abia apoi se poate plati
impozitul si taxele locale, domnul consilier Poienar Ioa spune ca sunt cetateni din c;omuna
care nu au platit apa si de 5 ani de zile si nu au nici un fe de ermenzi ca sa nu poata plati.
cu drumul DJ 186 da,:a se va
Dommul consilier Petreus V.Vasile intreaba in
nsi bani pe trotuarele si rig;olele din
repara in primavaraasta, domnul primar spune ca avem
asfaltarea DJ 186 Directia de
centru panala drum cu Valea Muncelului , iar in legatura
tru pana la intrarea in localtitate la
drumuri judetene Maramures va turna covor asfaltic din
poarta si un nou tratament de asfalt intre sate Botiza si Si , iar domnul consilier Petreus
drumurile jude tene, domnul
V.Vasile spune sa se urrnaresca atent lucrarile ce le vor
consilier Manta Ioan spune ca principalul ar fi ca santuri sa fie facute ca asa ar mai tine
la Drumurile iudetene cil santurile
drumul , iar domnul primar spune ca Primaria a facut o
Consiliul Judel.ean Maratnures, ca
si trotuarele se ne fie predate nou , intrucat sunt intabulate
un proiect de reabilitare si
sa putem face o investitie pe ele ca pe viitor sa putem
amenajare santuri si rigole. Domnul consilier Petreus V. asife spune cadaca seful unei
derulare pe rcza localitartii ca sa
institutii ar trebui sa se implica activ in proiectele in curs
fie bine.

Nemaiipunandu-se alte probleme in discutie domnu
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