ROMANIA
JLJDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA
PROCES-\/ERBAL

Incheiat azi 04.10.2017. cu ocazia tinerii s:dintei ordinare
BOTIZA. care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei
r;edinta fiind convocata de catre D-nul Poienar FlrJrea. orimalul co
D-na Rus Narcisa loana . secretar in cadrull Primariei
nominal constata ca sunt prezenti l0 consilieri din totalul de I I

siliului

locaL al cornunei
unei Botiza aceaSta
unei Botiza.
i Botiza. facand aoelul
fiind domnul consilier

,Poienar Ioan

D-nul Petreus Vasile -presedinte de sedinta da citire p
verbal al sedintei din
14.09.2017 si toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord
el.
Sedinta fiind legal constituita . presedintele de sedinta D-rrul etleus Vasile. supune spre
iaprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum unreaza:
I .Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici .ctualizati I a proiectu
"'Modernizare de drumuri de interes local in comuna Botiza'"
2.Hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei
iza in baza Deciziei nr
l6 din 18.09.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor PLrblice M ramures privind
reparlizarea sumelor defalcate din TVA pt. finantrarea cheltrlielilor d
ralizate Ia nivelLrl
,;omunelor, oraselor . rnurnicpiilor pt. finantarea cheltuielilor privi
dreoturi le asistenti lor
lrersonali ai persoanelol cu handicap grav sau indemnizatii lunare cf. .U.C. NR.6312017 privind
rectificarea bLrgetului de stat pe trimestrul III anul 2017 pentru judet I Maramures in sumeLde
l0l rnii lei . Deciziei nr. l7 din 18.09.2017 a Adn-rinistratie'iJudeten a Finantelor Publice
l'vlaramures privind repartizarea sumelor delalcate din TVrr\ pt. fin ntarea cheltuielilor
rlescentralizate la nivelul comunelor . oraselor , mr-rnicpiilor pt. Plat sti mu lentelor educationale
ii in invatarnantul
rlcordate copiilor din farnilii defavorizate in scopull stimulari'i partici
prescolar . potrivit legii 24812015 pe trimestrul Ill 2017 in sunra de 0 mii lei . pentfu.lucletLrl
tean pentru llnantarea
l'vlaranrures si Contractul nr. 5301109.06.2017 privind Programul J
rrerambursabila din bugetLrljudetean a Programelor- , Proiectelor si A tiunilor CLrlturale pe anul
'1017 in sunra de 30 rnii lei:
3. Diverse.
Domnul primar rnai propune inca utr punct pe ordine de zi si nume hotarare privind
rLnodificarea anexei nr.22 --lnventarul bunurilor care apartin doment lui public al comuttei
llotiza insusita prin HCL nr.2012001 si aprobata prrin H.C. nr. 93412 2 prin rnodificarea
pozitiei nr. 36 din inventar conform anexer.
ordinea de zi si pLrrrctul
Domnul presedinte de sedinta Petreus Vasile supune la
l0 sunt de acord.
l)ropus de catre dornnul primar si toti consilierii prezenti in numar
punctul
facand urmatoarele
proiectul
la
de hotarare de
Domnul primar prezinta
precizari :
-s-a modificat devizul general al proiectului cu suma de -1 80 Iei fata de devizul general
ploiect. iar saptantana
irprobat prin HCL nr.?12017 prin care s-a aprobat indicatoli tot la
I

aceasta o sa duc hotararea aprobata astazi la Bucuresti care l.rebuia modificata duper valoarea din

deviz.

punctul

Domnul presedinte de sedinta Petreus Vasile supune la vot proiectul de hotarare
I r;itoti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.

dle la

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare de la punctul2, iar domnul consilier
Petreus V.Vasile intreaba daca nu vin sume pentnr hotararijudecatoresti ramase dr:finitive
pentru cadrele didactice de la Scoala Botiza. iar domnul viceprimar spune ca intr-o alta sedinta
s-a aprobat doar mutarea banilor pentru salarii de la Scoala l)otiza din trimestrul IV' in trimestrul
lll, iar dornnul consilier Cician Ioan spune ca o sa vina bani de la bugetul de stat pentru aceste
r;entinte 10%oera bine sa se dea atunci 50%osapoti face ceva cu ei dar s-a dat doar l0o/oin
fiecare an .
Dornnul presedinte de sedinta Petreus Vasile sLrpune lia vot proiectul de hotarare de la
punctul 2 si toti consilieri prezenti in numal de l0 sunt de acord.
DoaLmna consiliera lrifoi Ioana intreaba in legatura cu lemnele de fbc dislribuite catre
populatie, oand s-a luat o decizie privind distribuirea catrea populatiei si lemn de lucru . la pret
rle lemn de foc asa am platit, iar domnul primar spune ca este vorba de ultima partida care s-a
l'acut in Urz'.icaru si Runcas in trei parcele din accidentale lemnul de lucru a fost la un pret mai
rnic I 50 lei si le-arn propus sa le dam toate ca lemn de foc. ca sa fie suficient lemn rle fbc la
,llameni din localitate, doamna consiler Trifoi Ioana intreaba de ce ea a platit trei rnetrl cubi
,rle letntt de lucru in loc de lernn de fbc . iar domnul primar spune ca v-a dat si lerrn mai scunrp
r,,;i mai ieftinr in acel transport de lemne care s-a facut catre durnneavoastra, iar dacer nu sLrnte -ti
rrnultumita padurarul nu are obligatia sa vi le aduca acasa trebuia rsa mergeti in rarrpa oaca va
Donvine le cumparati , iar da nu va convine nu le cumparati erceasta este situatia, pa<Jurarul nu are
r;bligatia de a le distribui,iar domnul consilier Petreus V.Vasile intreaba ca daca merge in
padure in rampa cu masina dupa lemne si nu sunt lenrne ce sa faca, domnul primar spune ca
lrebLtie sa irrtrebe intai padLrralul . iar domnul primar spLlne ca saptamana trecuta a fbst irr
lladure in rantpa si erau 60 rnetri cubi de lemne. iar domnul consilier Manta Ioan intleaba daca
:ie duc oamr:ni in rampa cu masina dupa lemn de foc si nu le plac ce sa f-aca , iar domnul primar
:,pune ca acr:stea sunt lemnele altele mai bune nu averr iar ocolul silvic Dragorniresti prin
rpecialisti lor fac aceste marcari, domnul consilier Costinar Dorel -Ioan spune cii la lemnul
,lin rarnpa se poate da un pret mai mic printr-o hotarare de Consiliu local,iar domnul primar
lipun€ co nu putem sa scadem pretul lemnului fata de fisa de valorificare, iar domnul consilier
lPetreus V.\y'asile intreaba daca este obligatoriu sa lespectarn preturile propLrse de cratre Ocolul
::iilvic pe padure care este proprietatea noastra. domnul primar spune ca da si intreaba de un,Ce
,,,,om subverrtiona pretul cu care vindem lemnul de lbc care este pretul de exploatare, pretul pe
,:rare il scoatem il dam la agentul economic pe care il platim noi vreti sa subventionati din bugetul
local lernnul de foc pentru populatie, eu consider ca noi primaria nLr aveln atatea venituri ca sa.
:,iubventionam lemnul de foc pentru populatie. domnul primar spune ca trebuie sa ilvem un
,:rastig pentrr"r a plati transportul si adrninistrarea pe care o face Ocolului Silvic Dragomiresti, noi
'ru suntem dlatori la Ocolul Silvic Dragomiresti de cand sunt eu primar am avut profit dupa
radure si nu, considercatrebuie sa subventionam lemnul de foc ciitre populatie facern alte
lavoruri cetatenilor, subventioam apa, gunoiul menajer acestea sunt niste servicii pe care noi le
rferim popurlatiei si omul trebuie sa le plateasca, pentru ca si oamenii beneficiaza de apa .
'..:analizare, drumuri agricole toate le pune la dispozitie Primaria trebuie sa le si plateasca, odrn,3ni
,;rtr vr€o sa le faca statul toate serviciile . toate conditiile pentru un trai decent iar ei sa nu le

plateascla,oricum Legea privind Codul Fiscal ne obliga sa marim taxele locale , domnul consilier
Petreus Vasile spune ca anul acesta au fost lemne di: foc catre populatie putine , iar domnull
primar spune ca au fost mat'cate partide cu lemne subtiri sa speram ca la anul viit,cr cand se va
reface noul amenajament silvic speram sa fie marcate lemne de fbc mai bune , deocanrandatil
asa ne sunt padurile, iar ultima partida care s-a facut ultima data din accidentare s-a realizat prin
derogare dr: la Ocolul Silvic Dragomiresti ca sa putem asigura necesarul de lemn cle foc, iar
padurea care ne-a mai ramas de explotat trebuie sa facem drumuri de acces catre ea pentru a
puteaveni agenti economici si aoexploata.iarlapreturilecaresuntinmomentulclefatala doua
partizi la care s-a organizat in Prirnarie licitatiile nu a venit nimerni. domnul consiilier Petreus
V.Vasile spune ca sa fbcem Ocol Privat iar domnul primar spune ca ne mai trebuie suprafata de,
padure ca sa putem face. ne trebuie 6000 ha sa ne asocierr cu loc,alitatile invecinatate, iar secliLrl
ocolLrlui sa fie la Botiza deoarece noi avem cea mai mare suprafat.a de padure si costurile ar f i
mai mici arn plati 33 lei/ha in loc de 76leilha cat platim noi la ortr actuala au avut eLvantaje
Prirnariiledinjudetul BistritaNasaudcareauavutsuprafetemari depaduri si s-auarondat lra
ocoale private, domnul consilier Costinar Dorelloan spune ca Primaria Sacel este arondata la
Ocolul Silvic privat Romuli . domnul consilier Cician Ioan intreaba de exemplu lra Primaria
Rozavlea de ce nu i s-a retrocedat padurea pe raza UAT lor de ce is-a retrocedat padurea perazil
UAT nostru , iar domnul primar spune ca s-au relrocedat inbaztr registrr"rlui de relbrma agrara
din anul 1928 si noi rnai avern un proces verbal dirr anul 1939 cu padLrrea noastra, clomnul prirnar
spune ca Primaria Rozavlea a depus o cerere prin care ne-a solicitat pasune nu are obaza legaler
in care cer spune domnLrl primar. Domnul primar spune ca a fos;t astazi inainte de sedinta a
fost cu o documentatie pentru a solicita un avtz la Apele Romane, este foarte multa birocratie
intre institLrtii pana nu am vorbit cu directorul nu s-a putut rezolva nimic.
Dornnul prinrar prezinta proiectulde hotarare privind punr:tul propus pe ordinea de zi si
lnume modificarea anexei nr.22 -lnventarul bunLrrilor care apartirr domeniului public al
;omunei B<tIiza insusita prin HCL nr.2012001 si aprobata prin H.G. nr. 93412002prin
modificarezr pozitiei nr. 36 din inventar conform anexei.
Dornnul presedinte de sedinta Petreus Vasile slrpune lil vot proiectul de hotarare de la
runctul 3 si toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.
Se cla citire cererii nr.334912017 si domnul prirnar spune ca vorn da un rasp,uns ca nu arn
3asit urr caclru legal pentfu solicitarea din cerere si sa avem in vedere si continutul sentintei.
Nenraipundu-se alte probleme in discutie in prezenta sedinta domnul presedintele de
;edinta Petreus Vasile declara inchise lucrarile sedintei .
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Narcisa Ioana

