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ROMANIA
JUDETUL ]MARAMURES;
CONSILIUL LOCAL BOI]IZA
PROCES.\/ERBAL

Incheiat azi 31.07 .2017 . cu c)cazia tinerii sedintei 'rrdi
BOTIZA, care se desfasoara in sallr de sedinte din incinta Pri
sedinta fiincl convocata de catre D-nul Poienar Irlorea, primalu
D-na Rus Narcisa [o&1lo , sr:cretar in cadrtrl Prima.riei
nominal constata ca sunt prezenti 9) consilieri din totalul ,Je I l.
D-nul MANTA IOT.AN --presedinte de sedinta da'
din 23.06.2017 sitoti consilieripr:ezenti in numar de l l sunt
Sedinta fiind legal constitu'ita , presedintele de sedlinta
aprobare punctele de pe ordinea cle z:i. dupa cutn urnleaz'a:
l.Hotarare privind aprobatea cofinantarji la proiectu[ ,.
locaf in comuna Botiza,judetul Maramures"
2. Hotarure pri vi n d sta bi I i reacoefi c ienti cr r de i e'rarlr i za
bazapentrui'u ncti onari i p ub I ic i si persrln alu I contrzLctual d i n c,acl ru
nriniaru I uicornun ei Botiza, i ttdettt Ilr4 aratlures i 1r;4:pan d ctr 0 l'{)
I

nr15312017
3.lHotararea privirnd stabtilirea indemlrizrttiilor c,rnsil

t53l20ll;
4.F{otarare privind dezmembrarea

imobilului

i

Consili.ului local al comunei
iei comuneiBotiza aceasta
comunei Bortiza.
unei Botiza, facand aPelul
tire procr;sului verbal al sedintei
irc<lrd cu el.
I Manl.a loan, supune spre

dernizite dr:umuri de interes
i a salariilor de
praratului de specialitate al

2017 conform Legii
ilor locali conform Legii nr.

care apa ine domeniul public al comurLei

Botiza, cu nr. cadastral 50533
5. Diverse

o hotarare
laGirnnazi al aB otiza i n

pe orclinea de zi si
privindcontractual de sponsorizarea unui Sponsor de la Clujcatl

D-nul primar mai are o propunere

valoare de l5 mii lei

Toti consilieri prezenti in rLumar de 9 :;unt de acord cr"t unctele de pe ordinea de zi si 'ou
proiectul de hotarare propus de catre primar.
D-nul primar da citirii proiectul de hotarrlre de Ia punc I 1 de per ordinea de zi si face

urmatoarele Pteclzar r:
-in urma depunerii proiecterlor,, Moderniz'are druntut'i
jLrdetul Maramures"pe prograntul 'le finantare PNDL acesta a
-4.gg2.557
lei din bugetul de stat rsi "construire cle poduri in i:
Maramures "acesta a fost aprobat 'cu o valoare cle 777 '835',69 |
drumuri de interes local in conlunil Botiza,judetul Mararnure:;"
stat anumite lucrari : cheltuLieli cu amenajarea tert:nului, s;tudiul
expertizatehnica, asistenta tehnica, taxa pentru obtinerea de av
cheltuieli cu anexe , organizarea de silntier, conLit;ioane, acestt)
local in valoare de 443.37,\ lei. sturdiul de fezabiLlitate este reali
ma duc la Bucuresti cu dor;umentaltia proeictuiui ',Modernizare
a semna contractul de finantare , pentru a reusi in acest a:n sa
viitor sa ne apucam de asf,lltarea ulitelor comurLale . Contractel

interes l,rcal in comuna Botiz"a,
erprobilt cu o valoare de
una Bol.iza, in judetul

.Pentru proiectul ,, Modernizare
ntr se finanteaza de la bugetul de
fezabilLitate,, studiu de teren,
.

acorduri,avtofizatii,

trebuie finantate din bugertul
, iar sa,ptamana viitoare o sa
rumuri si ulflte comunale" Pentru
'n achizitia ca sa putem de eLnul
cle finantarea a proiectelor

finantate prin PNDL sunt pe toata suma de cat :;e realizeaz/ lt rari suma res;pectiva este
proc,odurile privind executia
decontata este un lucru fbrtrte bun sa reusim anul ilcesta da. dprrl
anului viitor ne vom aPuca de
nu cred ca reusim si nu este timp , dar cu sigurant:r din prrm{vt
pe, orditrea de zi intreaba
asfaltarea ulitelor daca meri sut intrebari referitor la acest purtct
in Logaturra cu sumele alocate
domnul primar, iar domnrul consili.er Petreus V.\/asile int
a primita pe proiectul
prin PNDL la cele doua proiecte mai sus amrintite proiectul

" ierr dornnul primar

jucletul M
,,Construire de poduri in comuna Eiotiza", in

spune ca

t proiectul de hotarare de la

ctul 2 de pe ordin ea de zi
ul ll l4LU4r s19 Pr vvrz,qr ..

In conformitate cu art.l I Cin Lege salarizarii nr.15]
doamna consiliera Trifbi Ioalta spune ca etcesti l:ani de sal rii
0i
domnul primar spune ca nu sunt stt-mi spuneti Jege in
domunul primar spune c:a si rel'eritrta legea sa|lrizarii s-ar
oe economie 1450 lei inmultit r:u un coieficient rlzlre nu prlat
maxim cat este stabilit llrirr leg;e coieficientul vicrlprimarului'
depasit fata de coieficientii celorlalti functionari publici rlin ca
primarului , domnul consilier Petrrlus V.Vasile intreaba rCaf::t
boieficienti . iar domnul p,rimat'splrne ca llu' doal' angajatii {in
centrala, domnul primar da citirii anexei proiect:ului de hofara
Prirnarie, noi fiind o localiate cLl c' tropulatie de sub 3000 d! lcr
coieficientul 3 si primarul coieficientul 4 stabilit prin lege , iar
publici nu poate depasi ma;<im 3 la domnul vicepr:imar a scaput
noi legi , doamna consilier Neag Nlari& Sprgng ca a stud;iat pcer
pentru functionarii publici r;alarii a.cceptabile , de<)arece ei iriani
in comparatie cu munca si responsabilitatea lor ,doamna se$rt:
uu ,un1u, incadrati dupa lr:6;ea din illul 200ti, doarnna comsifier
salariu mic pe care l-a avut in zrdmitristratie publir:a localir i
actuala prirnari sunt avantaiati de doua ori aLu salariul mare sli
primar intreaba pe domnii corrsilierii daca mai ar.r intrebari fa.
doamna consilier Neagl\4llria spLllle ca din montent ce s'-a
vechime conform legii nu am nim-i': de obi'lctat, 'J-na con
coieficienti se pot pedifirler in lunrlie de comportament de i
asa Ie-am stabilit si noi nu toate functiile au acelasi coieficit
nul consilier Petreus v.'vrasile inrlreba la o funotLe publir:a $iri
criterii s-a stabilit coieficientul in lunctie de stu,Jii , de voluriru,l
primarul propune atributii hecarui angajat si cc'nsiliul.lo^c;al apt
V.Vasile sa ne prezentati la fiecare angaJat in parte coiefir:i(ntu
fie,oerui anga.iatdin prinrariei raportaf la
prezinta
-domnul coieficientul<
consilier Petreu,s V.\/asil,l solicita o frsr,t postt-rllri { f i
Domnul presedinte de serlinta Manta [<tan supurrQ ler
din cei 9 consilieriprezent'i din totalul de 11, ul:l numar cl'e $ c<
d-na consilier Trifoi Ioana.
I

,

17 pe carre il da citirii, iar
din bugetul local , iar
ia spuneti aceasta afirmatie,

in fblul urmator :salariul minim
fie rnai mare de 3, care este
ieficienturl acesta nu Poate fi
I aparat.ului de specialitate a
scoala intre in aceasta grila de
ministr:ltia publica locala si
pentru fiecare functie din
itori. viceprimarului avand
ielhc ientul lunctionari lor
riu cu 500 lei inbaza aces;tet
lege si spune ca s-a stabilit
te aveau nist.e salarii foarte mici
ra spune ca functionari Publici
ritfoi Ioana spune ca duPa
venit o prlnsie mica acuma la 'cra
ie lor va fi mai mare , domnrul
puncl. pe ordinea de zi ,
lit un coieficient in functie de
Trifoi Ioana spune ca acesti
genta ,

d-nul primar spune crl

de [a 1,01 pana la 2,1, drul Primariei Botiza Pe ce
e nnuncer , responsabilitati ,
ba , domnulL consilier Petreus
si salariul, iar domnul Primarul
>la la hotarare propusa,
uLi angajat din Primarie
t punctul 2 depe ordinea de zi ,
ilieri sunt de acord , o abtinere

cepre

Domnul primar dLa citirii proiectului de h'otarare rle
facand urmatoarele Ptecizan;
-5% din salariu prinrarului p,ontru o t;edirrta si 5%o
art.40 flin Legea nr.l53l20l7, d-na consiliera llrifoiloana
stabilim saptamana din lu:na catd facem sedinta cil sa stim s
sedinta sa ne putem face si noi un program , iar rlomnul pri
avem diverse probleme de luat hotrarari, se primosc bani pri
hotarari care trebuie votale ca1 mai urgent , domnul Pet
extraordinare se platesc , iiar domnul primar spuner ca numai
indiferent cate sunt pe o seclinal. or(Jinara 5 9/o si se:dintadr"l0% . indiferent de sedintele lunar,; tinute, claca srrnteti de
Domnul presedinte de sedlinta Manta l.oan supune
, din cei 9 consilieri prezr:n,ti din trllalul de l1 corrsilieri , u
-frifoi Iotma
, o abtinere d-na consilier
Domnul primar da citirii proiectuh-ri de hotarare dle
facand urmatoarele preciz:ani

tul 3 de pe ordinea de zi

,

sedinta de comisie da citire
ne r3a arej o propunere sa
inaninte cand va avea loc
ne ca nu putem deoarece
L sau la proiecte diverse

asile inLtreab a cate sedinte
le pe comisii se platesc
ie 5o/o nu poate dePasi maxint
t punctul 3 de pe ordinea de zi
r de 8 consilieri sunt de acc,rd

tul 4

dle

pe ordinea de zi

,

:

-este vorba de schinrbul de tgren din Bairta cu terenul
epurare am reusit sa finalizrlm ;lrocedurile am intzrbulat
dezmembrare am parcelat ca sa putem sa fa'cem sr;himbul

vom lua astazi, domnul co,nsilier Cician Ioan intreba dzrpa
trecut domnul primar spune ca da, urmeaza ca ap<>i sa -i pu
Petreus V.Vasile intreaba rlaca esl:e, stabilita suprafata , iilr
si contracte de schimb dirr anul 2009,
Domnul presedintr: de seclinta Manta Jloan supttt
, din cei 9 consilieri prez,enti din totalul de I I consilieri ,
Domnul primar da citirli proiectultri de hotarare
punctul 5 de pe ordinea d'? zi , facarLd urmafoare'le: precizari;
-firma "AGRESIOI\NII " de la Clu.i a facut o dona
in urma acesteia trebuie aproberta cl hotarare de Crlnsiliul Lc
15.000 lei este un lucru foarte bun.
Domnul presedimte de sedinta Manta .[oan
, din cei 9 consilieri prezentidintotalul de Il consilieri ,
In continuare domrLul ;rresedinte de sedinta Ma
12017 a numitei Ilies Maria , Botiz:a ,nr'97 , iar domnul
care sunt motivele pentru care rsolicita aceasta sutrrrafata cle
Ioan spune catatal susnumitei cart: este decedat a fbst in in
V.Vasile spune ca au mai fost cereri asemzLnatoare depuse
nu avem un cadru legal crlre sa perrnita apr<lbarea acestei
vom comunica un raspuns intocmai cum s-a prec'izat antQr
acesticetateni care a fost inchirsi la inchisoeLre in imul 1992
si poienari , cetateni din |lcalitatr3il noastra in nurmar de 6
in urma acestu conflict nr.r au adus nici un beneficiu conru
au fost condamnati sa vedem continutul acesteia r;i apoi
Domnul consilier lllies 'fo,ader spune cra acesti (i
executa o pedeapsa de lip,s,ire cle libertate la inchisoare '

statie de
iva aooi schita de

esrte amrplasata

inbazer hofararii pe care o
asrtot a,colo unde s-a stabilit in

n posesir:, domnul consilier
uI primar spune ca este hotarrare

prunctul 4 de pe ordinea de zi
t de acord.
pe langarordinea de zi de la
re llcoaf a Gimnazila Botiza , iar
ne aceasta suma in suma de

punctul 5 de pe ordinea de zi
de acond.

n da

citirii cererii cunr.264l

Petreus V.Vasile intreaba
. iar domnul consilier Manta
re , dontnullconsilier Petreus
inta anterioara s-a discutat si
i, iar domnul primar spune ca
nu avem obazalegala ,iar
a fost scandalul dintre botizerri
care au executat o PedeaPsa
sa ne aduca o sentinta Prin care
o rjecizie .
i din cornuna noastra care atl
iesit din inchisoare in anul 1993

atunci ar fi fost
inchisoare

bine

sa

fi s,llicitat

ite comp,snsatii ca au fost la

la conducerea.l)rimarie'i

Domnul consiler Mlanl;a Io:ln intreaba claca terenu
1992 intre botizeni si poie,narii ale cui sunt s;i daoa , iar dom
intabulate pe cetateni din Prlienile [zrei.
Mai avem o problenra rle dirscutat in legirtura cu fi
razacomunei Botiza SC GLODSAL SRL, o problema la ni
depozitare gunoi Sighet s-a inchis, iar d-nul primar da cjti
Consiliului local de la SCI tSLODSir\L SRL prir 0are ne
deseurilor se dubleaza de la 59:50 lei la suma de I 1 150 lei
SRL plateste 155 lei /tona clepc'ziterre si transpoftrrl 55 lei /
doamna consilier Trifoi [oan:r spune sa se desouLrce firnla
nu ptatim ne lasa gunoiul menajer la poarta , iar domnul
aceasta problema trebuie tt'lrtata la nrodul ce'l mai serios itrt
primar spune ca la o sedinta a Cc'nsiliului Judeteran M
impreuna cu toti operatorii in toate localitatiile d in judet erste
Sarbi va fi operationala abira in anul 2020 , domnrul primarr
deseu transportat pe fiecare localitrlte si un lunct.ie de di
taxa de mediu de 80 lei /tona si nu o avem cle platit dar o Jt
consilier Cician Ioan spune ca ar trebui sa reciclam gunoi
asa mult, iar domnul pritnar spune ca o sa faca c' adunarc
cetatenii din localitate sa f-aca o sortare a gunoiul ca in vii
menajer si sa platim mai ptLtin , dar gunoiul nerid icat de la
deoarece oameni le arunca pe albia raului ''domnul consilli
facem mai multa educatie toate ins;titutiile dle pe razaUAl'
domnul consilier Cician Ioan sputte ca multi cetateni din
acolo respecta regulile privind deserrrile le arunoa fiecare se
respecta aceasta regLrla sunt amenckLti si se intorc in localita
gunoaiele unde vor ei .Donrnul consilier Pretreusr V.Vas:ille
contra cost a hartiilor, petr.rrilol' , sticlei , iar donnlrul prirma
fonduri vom investii in asremenea containere asal <:um sunt
DIVERSE:
DomnuI primar strune ca rr:l"eritor la construirea de:
finantarea a trei poduri prin P.}'{-D.I,. a fost aprobata sunla
realizate doar devizul generala , farr,r S.F. dar saptttamana
mas u ratori le pentru r ealiz1area ;lce :;tui a, ce le tre i Frodu ri suttt
Sasului , Podul de la Cohanu din llaita si Podul cle lemn de
considerat ca aceste poduri sunt mai degradate daca ne mai
mai facem un Pod la Valea Arii in extravilarnul localitatii ,
achizitie. iar la anul viitc,r constructiile lor.Mai avem
maine voi depune documentatia dt: inceperea a r3()nstructlll ,
V.Vasile il felicita pe donLnul prirrar mai avem trn proiect
asteptare la P.N.D.L., domnul cottsiilier Petreus V.Vasile i
proiect "Sala de sport" este depus l:r C.N.l. dar rspratiul pent
disounem de un teren ,i7vt/i de terenul de fbtbal rlin Baitar
de 5000 mp anume pentru sala de sportdomnul consilier
I

fost scandal in anul
rinnar spune ca o parte au fost
nu care a

transporta deseurile de Pe
jintrucat groapa de

i primite adresata
ca c<lstul de transPort a
rtatorul firrna SC GLODSAL
i aproi le transporta la Oradea,
nul ;prinnar spune ca daca
PetreuLs V.Vasile spune ca
a cur toti primari, iar domnul
s-a discuLt aceasta problema
i situal.ie, iar groapa de la
ca s-a r;tabilit pretul Pe tona Pe
a drl locurl depozitarii s-a scois
operatol'ul , iar domnul
sa nu mai platim operatorului
ara in ca,re sa-i indrume Pe
ie rrrai puLtine tone de gunoi
ii din localitate nu I putem lasa
V.'Vasile ar trebui sa
Pr:imarie , Politie
licoala,
.
na nleaca in strainate la munca
deroarece stiu ca daca nu
ar nu mai respeota nimic arunca
cil daca s-ar face o colectar<:
,ca pe viitor daca vom avezL
ile rnagazine.

i arn depus proiect Pentru
7.8i35 lei pe poduri am avut
au venit topografi si au inceP'ut
I de la Grigoreanu de Pe Valea
oaderul Codreanului am
bani de la cele trei poduri o sa
sta vrtm realiza procedura si
proiect'"Gradinita cu 4 gruPr:"
ornnul consilier Petreus
iu f'rimarie ''' care este tn
daca,oste in derulare un
salar nu este in incinta scolii
ut dezmemltrareaPe o Parcela

\'.Vasile

sa gasim un teren

pen
la

Ili

sala de sport mai aproape de Scoala do
lprirl
lui Cupsenar care se inveciireaza cu
l scof
consilier Petreus V.Vasile $pune ca ar
uie p
al comunei pentru a putea fi fiolosite pe vil >rlar

Nemaipundu-se alte disqutii presedintele
nta de astazi.

daca se
nde se am
urile,

mpara terenul de
sala de sport,

din domeniul

lucrarile

PRESEDINTE

CISA IOANA

