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CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 04.07 '2072, cu ocazia tinerii sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei
BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza aceasta
sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea , primarul comunei Botiza.

D-na Rus Ioana , consilier in cadrul Primariei comunei Botiza , facandapelul nominal
constata ca sunt prezenti 1 1 consilieri din totalul de 1 1.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul consilier pasca Viorel
supune spre aprobare punctele de la ordine a de zi, dupa cum urmeaza:

I Constituirea comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local Botiza
2-Hotatate privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Botiza, ca

membru in Adunarea Generala ADI Maramures, pentru mandatul 2012-2016
3.Diverse
D-nul Pasca Viorel -presedintede sedinta da citire ordinii d,e zj asedintei si

supune spre aprobare ,toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordine a de zj
prezenale.

D-nul Pasca Viorel da citire procesului verbal al sedintei din29.06.2012 si toti
consileiri prezenti sunt de acord cu el.

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta spune sa se faca propuneri din partea
consilierilor pentru componenta celor trei comisii

1'Pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economica-sociala, de buget finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert , constituita din 5(cinci) membri se fac urmatoarele
propuneri :

D-nul consilier Georgiu Vasile propune pe D-na consilier Trifoi Ioana

D-nul consilier cician Ioan propune pe D-nul consilier pasca Viorel

D-na consilier Neag Ana Maria propune pe D-nul consilier poienar Ioan

D-nul consilier Pasca viorel propune pe D-nul consilier Sidau vasile

D-na consilier Trifoi Ioana propune pe D-nul Grosan Vasile-Silviu

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot propunerile facute toti consilieri
prezenti sunt de acord



2.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement constituita din 3 (trei) membri se fac urmatoarele propuneri:

D-nul consilier Pasca Viorel propune pe D-nul consilier Cician Ioan

D-nul consilier Poienar Ioan propune pe D-na consilier Neag Ana Maria

D-nul consilier Petreus vasile propune pe D-na consilier Sidau Maria

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot propunerile facute toti consilieri
prezenti sunt de acord

3.Comisia pentru administratie publica, locala, juridica, apararea si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor constituita din 3 (trei) membri se fac urmatoarele propuneri:

D-na consilier Sidau Maria propune pe D-nul consilier Petreus Vasile

D-na consilier Trifoi Ioana propune pe d-nul consilier Georgiu Vasile

D-nul consilier Sidau Vasile propune pe d-nul consilier Trifoi Petru

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot propunerile facute toti consilieri
prezenti in numar de 1 1 sunt de acord sunt de acord

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 2 ,toti consilier prezenti in numar de 1l sunt de acord.

D-nul Pasca Viorel da citire adresei cu nr. 584612012cu privire la revocarea hotararii
nr.9l20l2 privind incetrea mandatelor de consilieri locali a domnilor Cician Ioan si Poienar
Florea. D-nul consilier Cician solicita sa fie platita sedinta pe luna mai cand i-a fost incetat
mandatul de consilier Iocal.

D-na consilier Trifoi Ioana informeazaea sunt bani pentru modernizarea Primariei, bani
pentru muzeu, pentru amenajarea ulitelor de pe raza comunei, bani trotuar scoala.

D-nul Primar Poienar Florea spune ca:

- doreste sa faca inventar la P.S.I. , la pavajele din incinta primariei, la bunurile
Caminului Cultural, fiecare sef de compartiment sa raspunda de bunurile din inventar.

-sunt probleme cu lucrarile ce se executa la reteau electrica de pe Valea Sasului, oameni
nu sunt de acord cu amplasamentul acestora cu toate ca acesti sunt amplsati in domeniul public,
iar proiectantul SC ELECTRICA BAIA MARE ar trebuie sa gasesca o solutie;

-sunt probleme si cu continuarea lucrarii de canalizare , care se deruleaza alturi de
lucrarea executata de cei dela electrica, in colaborare cu autoritatile ar trebui sa se gaseasca o
solutie;

D-nul Viceprimar , Pasca Viorel spune ca in legatura cu lucrarea care o executa cei de la
electrica, oameni nu vor sa puna stalpi in proprietatea lo, stalpi artrebui montati la2 metri de
axul drumului:



D-na consilier Trifoi Ioana spune ca au mai fost probleme cu executrea acestei lucarari
de catre electrica , cand aceasta s- realizat pe centrul comunei si a venit atunci Domnul Pacurar,
dar tot nu s-au rezolvat toate problemele aparute;

D-nul primar spune ca:

-in legatura cu drumul dc 19 Botiza -Grosi Tiblesului , sunt probleme cu alunecarile de
teren pe anumite portiuni, ar trebui sa sa faca santuri colamntante, acuma in perioada de garantie
a acestei lucrari.

-trebuie sa se monteze indicatoare de tonaj pe acest drum, iar agenti economici care nu le
respesta sa fie sanctionati

-ca o solutie drumul comunal Botiza-Grosi Tiblesului ar trebui sa se dea la drumurile
judetene in administarea lor , noua find foarle greu de intretinut.

-in legatura cu lucrarea de canalizare se va face un sondaj prin sapatura pe anumite
tronsoane de pe raza comunei Botiza, impreuna cu dirigintele de santier, iar la reteaua de apa sa
se puna alte coliere.

-in leagatura cu apa de la reteua cornunala sa se puna apometre la pensiunile turistice si
la persoanele juridice, costul unui apometru cu camin fiind d aproximativ 430 lei , aceasta
achizitie sa se faca de Primarie.

D-na consilier Trifoi loana spune ca apometrizarea ar trebui inceputa din partea de jos a
satului, aduce la cunostiinta ca se intoarce la postul de la Scoala Botiza de invatoare

D-nul consilier Poienar Ioan spune ca capacele montata la lucrarea de canalizare nu sunt
de trafic.

D-nul consilier aduce in discuti drumul de servitute care trece prin curtea Scolii si

Nemaipunandu-se alte probleme in discutie , presedintele de sedinta declara lucrarile
sedintei inchise.
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