ROMAT'JIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILITJL LOCAL BOTIZA
PROCI]S-VERBAL

Incheiat azi 05.12.2017 , cu ocazia tinerii sedintei extraorcLinare ac
comunei EIOTIZA. care se desfasoara in sala de sedinte dir, incinLta Primari
aceasta sedinta flind convocata de catre D-nul Poienar Florea, primarul co
D-rra Rus Narcisa loana . secretar in cadrul Primariei comunei Boti

nominalconstata ca sunt prezenti ll consilieri din totalul de ll lipsa.
D-nul Pqtreus Vasile -presedinte de sedinta da cil.ire procesu
din 14,10.i2017 si toti consilieri prezenti in rrumar de 10 sunt de acord cu e
Sedinta flind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul Petreus
aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
l.Hotarane privind rectificarea bugetului local al comunei Botiza in
deciziile Serfirlui'de admirristratie al Administratiei Judeterre a Finantelor Pu
Maramures nr 2l si 2212017 privind rectificar:e salarii si hotarari judecato
invatarnantul prguniversitar de stat conform OUG 83 I 2017
2.Hotarare privind instituirea unor masuri ta DC l9 Boti:za -Grosi
iarna
3.Hotarane privind aprobarea Planului de ocupare a functiiilor publice
aparatului de specialiate al primarului cornunei Botiza pentru anul 201 8:
4. Diverse.
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Dornnul primar mai are o propune si modificarea bugetului local la
ordine a de zi., iar Ia diverse vom discuta adresa primita de la Inspectoratul
privind aprobarqa Retelei Scolare pe anulviitor .
Domnul presedinte de sedinta Petreus Vasile supune laL vot ordi
orezenti in numar de I I sLrnt de acord.
Domnul primar da citirii proiectr"rl de hotarare de la punr:tul | , faca
precizari la Primaria s-a mai primit de la Ocolul Silvic Dragomir,esti suma
primar spune daqa mai sunt intrebari cu privir,: la punctul I . iar doamna co
intreabzL suma de la cap.5l privind functionarea iar domnul primar suma de modfificat rlu plus si cu minus in cadrul aceluiasi capitol de exemplu s-a luat
,Ceplasarile si carburantu si s-a mutat la cheltuieli cu salubritatea
Dornnul presedinte de sedinta Petreus Vasile supune la vot punct
,;onsilieri prezenti in numar de ll. l0 sunt de acord si o abtinere cloamna c
Dornnul primar da citirii proiectLrl de hotarare de la pLrnctul2 . fac
precizari se pare ca trebuie adoptata aceasta hotarare cu restritia specifica
l5.l I -15.03. estp drum inchis s-a montat si o pancarda in rlcest sens, in
intletinerea acestui drum pe timp de iarna , ne-ar costa foarle mulrl sa platim
,Jesapezirea acestui drum , trebuie semnalizat corespunzator cu doua semne
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Domnul primar da citirii proiectul de hotarare de la punctul 3 , fa nd urmatoar,:le
precizatri doi furnctionar publici din cadrul primariei promoveaza in functia
blica dc,mnul
Giurgiu contabil din consilier asistent in consilier principal si dornnul Neag in consilier asistent
in consilier principal
Domnul presedinte de sedinta Petreus Vasile supune [a vot punctul
prezenti in numar de l0 sunt de acord , impotriva doamna r;onsiliel Trifoi I
Domnul primar da citirii adresei primite de la insprectoratul Scolar aramures cU
nr.6031.114.11.2417 adresata Consiliului local , domnul consilier Petreus .Vasile spur:re cit
daca se discuta probleme legate de scoala intr-o sedinraar fi bine sa fie invi ta si doamnir
directorr ,domnul primar f'ace urmatoarele precizari cu privire la adresa r i sus mentionata
-Primaria trimito aprobata adresa cu reteaua scolara primita de Ia Scoala imanziala Brttiiza cu
nr.66104.12.2017 pe care o da citire, iar irispectoratul va tine cont de ea d
au finantai) p,entru
ea sau rru au si inspectoratr,rl v-a da avizul pe aceasta retea de scolarizare pe
anul s,oolar rl0lS2019 sau nu , iar domnul consilier Petreus V. Vasile spune cadaca se a ba prin hotarzLre
de Consiliul local trebuie sa se si respecte, iar doamna consilier Neag Mar spune cra anul
trecut noi c,onsilirul local Botiza nu arn aprobat postul de pe valea Sasului
n lrotararea clata ,
dar inspectoratLrl l-a flnantat in continuale aceasta ind doar o procedura. in ai se aproba, retea
scolara irr consiliulde adrnnistratie a scoliisi apoi se aprob;a aceaista retea
lara de catre
Consiliul local . iar anul aceasta reteaua scolara s-a aprobat cLr postul de pe alea Sasu luii perrtru
ca doannna inspector scolar Ana Moldovan a s;pus sa fie trecut acest pos;t in
au scolarer
deoareqe scoala de pe Valea Sasului este inclusa intr-un proiect european
inca funrctirtneaza
pana in anul2023 inspectoratuI va finanta acest post intrucat de fbndurile d pe proiectu I
european zr beneficiat inspectoratul nu scoala Botiza.domnul consilier
V.Vasile sprunel
ca Consiliul local Botiza artrebui sa stie desprre acest proiect. iar doarnna
silier f{elg
Maria sDU:n? ca nici rnacar doamna director de scoala Botiza nu afe acces I acesl prOrect vorTl
vedea daca il vor aproba si in proiectul de incadrare care ajunge la inspector t. Domnul cronsilier
Petreus V. Vasile spune ca daca Consiliul Local a aprobat aceasta retea scol
si ins;pectoratul
plateste postul de pe Valea Sasului ,iar domnul primar spune ca solicitarea vizului pentru
reteau scol:rra esle insosita de un raport argurnentativ in care putem sa speci
m ca consiliul
local nur isi asuma finantarea oostului in cazul in care nu sunt bani de la ins
toratul scolar
I -l-egea
intlucat nr. de elevi este sub cel prevazut de art. l9 alin. I dlin Lerrea nr.112
lier Petreus
edLrcatiei nationarle cr-r rnodificarile si cornoletarile ulterioare. iar domnul
V.Vasile spune ca trebuie specific si eliminarr:a invatamantLrlui simultan , d mna consilier
Trifoi loana spltne ca este usor a desfiinta un post, iar pe Valea SasLrlui es un caftier in
,Cevenire, ieLr doarmna consilier Neag Maria srpune ca din rnoment ce inspec
ul a spur; c:r
ra asa cum este
fiinareaza acest post pana in anul 2023 este sunt de acord ser avizam reteau
sile spune ca
cu acesl. post de pe Valea Sasului inclus . iar domnul consilier Petreus V.
a prin mentinere:a
trebuie sa actionam in favoarea scolii si a copiilor si apoi sa ajutarn o per
persoana dr:cat la
acestui postt, dopnul primar spune ca in acest caz se gandeste mai mult la
,:opii si dar:a pe viitor vor fi copii la Valea Sasr-rlui noi ne aslrmarn plataac ur post pe Lrn ar.r sau
doi ani de z;ile, dar daca nu sunt nu putem plati , iar toti consilieri prezenti ir numardellsr.:nt
de acord cu reteau scolara propusa la care sa se ataseze si rzLportul argurnent lv.
spune c)a un
Se cla citire cererii cu nr.41 82 12017. iar doamna consilier Neas Ma
r:alorifer in plus gau in minus nu ar fi o cheltuila asa de mare sa fir: din aceasi sursa de iincalzit a

-i-

dispenriarului unnan si sa contribuie Ia necesar ul de lemne . iar doamna con
spune ca crabinetul stonratologic s-a reabilitat. in anul 2012 de catre primari
uman nu s-a facut nimic pentru ameliorarea conditiilor groaznice . nu am av
peretilor cadea si nu a investit nimeni in el pana anul acestlr iar cabinetr"rl st
privat nu are incheiat contract cu casa de asigurari nu face nimic pe gratis .
Poienar Icran spune ca medicul dentis nu fac,: nimic de gratis o trizitala c
Botiza, iar domnul primar spune ca nu se poate pune calorifere din aceeasi
doLra cabinete diferite. iar in anul 2012 cand rs-a facut amcnajare:a cabinetul
catre PnimariaBotiza pe atunci eram consilier, iar in dispensarul uman nu s
din partea Primariei, iar dif-erenta dintre cele doua cabinete este destul de m
stornatolog;ic te duci si platesti , la dispensarul untan se duc asigurati , iar d
Trifoilloana spune sa se verifice ce suma de bani s-a inves;tit in cabinetul st

domnul primar spune ca 20 mii lei si doamna doctor stomatolog a afirmat
discrirninare , iar discriminare s-a facut si in anul 2012 cand s-a irnvestit din
numai in cabinetul stomatologic trebuia sa se l'aca esal sa r;e investesca si in
noi Prirnariia avem Lln proiect realizat pentrLl ilmena-jarea celor dc,ua cabinet
Prirnarie care este pe lista de investitii a Ministerului Dezvoltarii in astept
proiect aprrlbat prin PNDL si se vor rezolvatoate problerne:le. doamnar con
spune ca nu este adevarat nu s-a facut in anul 2012nici o discriminare intr
exista s- a investit in amenajarea unui cabinet stomatologic pentru a benefici
din comuna deoarece nu exista nici unul la nivel de comuna nLt arr lasat spa
si s-a reparat atunci si acoperisul cladirii si sa nu mai rnearga oameni pana la
Rozavlea . iar domunul primar spLrne ca atunci s-a investit in cabinetul sto
a venit randul sa se investeasca in cabinetul Lnnan(dispensar ). iar doarnna
Ioana spurre ca sobele care erau in cabinetul rrman erau foaLrle ver:hi nu incal
doctor le-a reparat cat a putut din bani dansei si trebuia in iarna asta sa face
ori o instalatie de incalzit. domnul primar spune ca s-a investit putin in di
se asigure conditii de fLrnctionare se va investi pe viitor mai mult in dispen
nroiectuluicare are o valoare de I rnilion eLrro daca vom obrtine finantarea
problenra incalzirii si la cahrinetul stomatologic o sa fle irrcalzire centrala pe
domnul primar spune ca lLrna aceasta o sa mai avem o sedinta in care'votn
impozitele locale, o sa discutam pe comisii sa vedem ce modificam cu privir
dintre modificari va fi taxa pe salubritate o patte din aceastataxa sa fie sub
bugetul local prirntr-o hotarare, unele primarii au stabilit o taxa de salubrit
/f una , :\ ,5,7 leilpersoana /luna, iar la orase acesta taxa nu trece pl-in primari
face direct contract cLr pefsoanele . noi Primaria in momentul de fata plittim
incasanr sun 5 mii lei/lLrna la firma de salubritate care transporta cleseLtrile,
mare in urrna modificariicontractului cu finna de salubritate deoarece unele
s-au inchis si firma transDorta deseuri la Oradea .
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