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Prezenta Nota justificativa a fost aprobata prin Hotararea Consiliului
Local nr. 1 din 14.02.2008
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APROBAT ORDONATOR DE
CREDITE
NOTA JUSTIFICATIVA

Referitoare la modificarea partiala a HCL nr.11 din 04.04.2008
si partiala a HCL nr.41/2008 si emiterea de catre Consiliul Local al comunei
Botiza a unei noi Hotarari ce va sta la baza solicitarii finantarii prin Masura 3.2.2.,
care sintetizeaza problematica proiectului integrat FEADR.
Formularea propusa pentru noua Hotarare a Consiliului Local va fi :
Art.1 : Din HCL nr.11/2008 se mentine ca si valabil numai
Articolul nr.1 dar si acesta va fi modificat si va avea urmatorul
enunt final:”Se aproba elaborarea unui proiect integrat, care
va cuprinde urmatoarele 4 (patru) obiective :
reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.
Toate celelalte articole din HCL nr.11/2008 se abroga ;
Art.2 : Din HCL nr.41/2008 se mentine ca si valabil numai articolul
nr. 10, iar celelalte articole se abroga.
Art. 3: – Se propune Consiliului local sa aprobe accesarea fondurilor FEADR

Masura 3.2.2. si instrumentarea proiectului integrat aferent pentru
realizarea in comuna Botiza a urmatoarelor obiective:
-

reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.
 Art.4: realizarea respectivei investitii este necesara si oportuna pentru
comunitatea locala.
 Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma
investitiilor realizate prin implementarea proiectului integrat este de 2816;
 Art. 6. lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei; (la punctele: 3. ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI
CULTURAL’’; 5. ,,REALIZARE RETEA DE CANALIZARE’’ ; 30. ,,PROIECT
INTEGRAT’’:,, Reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza’’ ;,,Amenajare
spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces pietonal’’)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZA
JUD. MARAMURES

 Art. 7. se propune Consiliului local sa-si asume obligatia de a suporta
cheltuielile de mentenanta si gestionarea la toate cele 4 investitii enumerate mai
sus pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data în
exploatare.”
 Art. 8 : se propune Consiliului local sa-si ia angajamentul de a asigura
exploatarea ulitelor comunale în conformitate cu reglementarile în vigoare privind
conditiile de exploatare a ulitelor (drumurilor) ;
Art. 9 : Consiliul Local sa-si ia angajamentul de a asigura exploatarea si a
celorlalte 3 (trei) obiective prevazute la Art.1 in conformitate cu reglementările in
vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte.
Art.10 : Consiliul Local sa propuna conducerii Primariei Botiza sa incheie un act
aditional la contractul nr.1078 din data de 26.05.2008 cu consultantul
SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional din care sa rezulte
acceptul consultantului de a reface - fara pretentii financiare suplimentaredocumentatiile aferente obtinerii certificatului de urbanism si a avizelor aferente
amenajarii spatiului de recreere (in locul vechii denumiri de amenajare centru
civic).
Motivele tehnice si legislative care stau la baza solicitarii de
fonduri FEADR in cadrul Masurii 3.2.2.sunt urmatoarele :
1) desi in localitatea Botiza exista retea de apa comunala, utilizarea
acesteia
in conditiile cerute de legislatia de mediu impune construirea retelei de
canalizare si a statiei de epurare.
2) starea extrema de degradare a ulitelor comunale ingreuneaza deplasarea
atat a pietonilor, cat si a mijloace auto sau a celor cu tractiune animala;
3) starea tehnica a Caminului cultural il face impropriu utilizarii acestui lacas de
cultura la standardele nationale si europene din acest domeniu;
4) in comuna Botiza nu exista nici un spatiu de recreere pentru localnici si
vizitatori. De aceea este imperios necesar amenajarea unui astfel de spatiu a
carui optim amplasament este platoul din fata Caminului cultural Botiza.
Precizam insa ca pentru asigurarea unui acces in conditii de siguranta inspre
viitorul spatiu de recreere este necesar sa se prevada un podet de lemn
pentru traversare raului Botiza. Construirea acestui podet de lemn se justifica
prin faptul ca podul de beton existent in imediata apropiere nu are un trotuar
destinat circulatiei pietonilor, iar folosirea de catre pietoni a aceleiasi cai
pentru traversare concomitent cu mijloacele auto constituie un pericol
permanent de producere a unor accidente de circulatie cu consecinte grave
pentru sanatatea sau chiar viata pietonilor ce se angajeaza in traversare pe
acest pod.
5) se solicita Consiliului Local sa-si ia angajamentul de a suporta cheltuielile de
mentenanta si gestionarea la toate cele 4 investitii enumerate mai sus pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data în exploatare,
precum si asigurarea exploatarii respectivelor obiective in conformitate cu
reglementările in vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte;
Referent Vasile Grosan
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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BOTIZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 1 din 14.01.2009
Referitoare la modificarea partiala a HCL nr.11 din 04.04.2008 si partiala
a HCL nr.41/2008 si emiterea de catre Consiliul Local al comunei Botiza a unei
noi Hotarari ce va sta la baza solicitarii finantarii prin Masura 3.2.2., care
sintetizeaza problematica proiectului integrat FEADR.
Cuprinsul acestei noi Hotarari este urmatorul :
Art.1 : Din HCL nr.11/2008 se mentine ca si valabil numai
Articolul nr.1 dar si acesta va fi modificat si va avea urmatorul
enunt final:”Se aproba elaborarea unui proiect integrat, care
va cuprinde urmatoarele 4 (patru) obiective :
reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza ;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.
Toate celelalte articole din HCL nr.11/2008 se abroga ;
Art.2 : Din HCL nr.41/2008 se mentine ca si valabil numai articolul
nr. 10, iar celelalte articole se abroga.
Art. 3: – Se aproba accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2. si
instrumentarea proiectului integrat aferent pentru realizarea in comuna Botiza a
urmatoarelor obiective:
reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza ;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.
Art.4: realizarea respectivei investitii este necesara si oportuna pentru
comunitatea locala.
Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma investitiilor
realizate prin implementarea proiectului integrat este de 3006;
Art. 6. lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei la punctele: (3. ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI
CULTURAL’’; 5. ,,REALIZARE RETEA DE CANALIZARE’’ ; 30. ,,PROIECT
INTEGRAT’’:,, Reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza’’ ;,,Amenajare
spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces pietonal’’)
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Art. 7. Consiliului local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de
mentenanta si gestionarea la toate cele 4 investitii enumerate mai sus pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data în exploatare.”
Art. 8 : Consiliul local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor
(ulitelor comunale) în conformitate cu reglementarile în vigoare privind conditiile
de exploatare a drumurilor (ulitelor);
Art. 9 : Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea si a celorlalte
3 (trei) obiective prevazute la Art.1 in conformitate cu reglementările in vigoare
pentru fiecare tip de investitie in parte.
Art.10 : Consiliul Local propune conducerii Primariei Botiza sa incheie un act
aditional la contractul nr.1078 din data de 26.05.2008 cu consultantul
SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional din care sa rezulte
acceptul consultantului de a reface - fara pretentii financiare suplimentaredocumentatiile aferente obtinerii certificatului de urbanism si a avizelor aferente
amenajarii spatiului de recreere (in locul vechii denumiri de amenajare centru
civic).
Consiliul Local al comunei BOTIZA, judetul MARAMURES, intrunit in
sedinta extraordinara in data de 14.01.2009 ;
Luand in dezbatere raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei BOTIZA, referitor la proiectul de
Hotarare;

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de Hotarare
initiat de d-na primar al comunei, insotit de avizul de specialitate al
secretarului comunei, in baza prevederilor art. 36, lit. b, si alin (4), lit.
b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial
nr. 123/20 februarie 2007 ;
Consiliul local al comunei Botiza adopta prezenta
HOTARARE;
Art.1 : Din HCL nr.11/2008 se mentine ca si valabil numai
Articolul nr.1 dar si acesta va fi modificat si va avea urmatorul
enunt final:”Se aproba elaborarea unui proiect integrat, care
va cuprinde urmatoarele 4 (patru) obiective :
reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza ;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare..
Toate celelalte articole din HCL nr.11/2008 se abroga ;
Art.2 : Din HCL nr.41/2008 se mentine ca si valabil numai articolul
nr. 10, iar celelalte articole se abroga.
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Art. 3: – Se aproba accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2. si
instrumentarea proiectului integrat aferent pentru realizarea in comuna Botiza a
urmatoarelor obiective:
reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza ;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.
Art.4: realizarea respectivei investitii este necesara si oportuna pentru
comunitatea locala.
Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma investitiilor
realizate prin implementarea proiectului integrat este de 2.816 ;
Art. 6. lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei la punctele: 3. ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI
CULTURAL’’; 5. ,,REALIZARE RETEA DE CANALIZARE’’ ; 30. ,,PROIECT
INTEGRAT’’:,, Reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza’’
;,,Amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces pietonal’’)
Art. 7. Consiliului local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de
mentenanta si gestionarea la toate cele 4 investitii enumerate mai sus pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data în exploatare.”
Art. 8 : Consiliul local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor
(ulitelor comunale) în conformitate cu reglementarile în vigoare privind conditiile
de exploatare a drumurilor (ulitelor);
Art. 9 : Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea si a celorlalte
3 (trei) obiective prevazute la Art.1 in conformitate cu reglementările in vigoare
pentru fiecare tip de investitie in parte.
Art.10 : Consiliul Local propune conducerii Primariei Botiza sa incheie un act
aditional la contractul nr.1078 din data de 26.05.2008 cu consultantul
SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional din care sa rezulte
acceptul consultantului de a reface - fara pretentii financiare suplimentaredocumentatiile aferente obtinerii certificatului de urbanism si a avizelor aferente
amenajarii spatiului de recreere (in locul vechii denumiri de amenajare centru
civic).

Art. 11.- Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Judetul MARAMURES
- Primarului comunei
- Opiniei publice prin afisare
PRESEDINTE DE SEDINTA
SIDAU MARIA
Botiza la 14.01.2009

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GROSAN IOANA
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Anexa la Hotararea nr. 1 din data de 14.01.2009
Privitor la obiectivele care vor fi cuprinse in proiectul
pentru accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2..
Aceste obiective vor fi urmatoarele:
-

reabilitare si modernizare ulite comunale Botiza ;
reabilitare si modernizare Camin cultural ;
amenajare spatiu de recreere cu podet de lemn pentru acces
pietonal;
retea de canalizare menajera si statie de epurare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SIDAU MARIA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GROSAN IOANA

Botiza la 14.01.2009

