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JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 11.09.2072, cu ocazia tinerii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei

BOTIZA, care se desf'asoara 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, facand apelul nominal constata ca

sunt prezenti 1 I consilieri din totalul de 1 1.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul consilier Pasca Viorel , supune

spre aprobare punctele de la ordinea de zi, dupa cum urfircaza:

LAprobarea hotararii de validarea mandatului de consilierului a numitei Manta Ioana membru

pNL , candidata pe lista de consilieri din partea aliantei USL, din cadrul Consiliului Local Botiza

2.Aprobarea rectificarii si modificarii bugetului local a comunei Botiza pe luna septembrie 2012

inbazaDeciziei  nr.  I130/30.0g.2012, nr.1131130.08.20120 si  a Deciziei  nr.1135 103.09.2012 a Direct iei

Generale a Finantelor Publice Maramures.
3.Aprobarea hotarari privind desemnarea primarului comunei Botiza, ca membru in Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestinarea Deseurilor in judetul Marmures

4.Diverse
D-nul Pasca Viorel da citire procesului verbal al sedintei din 14.08.2012 si toti consileiri

prezerrti sunt de acord cu el.
D-nul Pasca Viorel -presedintede sedinta da citire punctului lordinii de zi a sedintei si

Supune Spre aplobale ,toti consilieri prezenti in numar de 10 sunt de acord.

D-nul Pasca Viorel -presedintede sedinta da citire proiectului de hotarare a primarului

de la punctului 2 ordinii de zi a sedintei si supune spre aprobare ,toti consilieri prezenti in numar de

I 1 sunt de acord.

D-nul Pasca Viorel -presedintede sedinta da citire proiectului de hotarare a primarului

de |a punctului 3 ordinii de zi a sedintei si supune spre aprobare ,toti consilieri prezenti in numar de

1 1 sunt de acord.
. D-nul Pasca Viorel -presedintede sedinta spune ca trebuie sa se faca doua propuneri din

randul consilierilor Consiliul Local Botrzapentru aface parte din componenta Consiliului de

administratie a Scolii Botiza
D-na consilier Trifoi Ioana propune pe D-na consilier Sidau Maria si D-nul consilier

Petreus Vasile.
D-soara consilier Neag Ana Maria propune pe d-nul consilier Cician Ioan si pe d-nul.

consilier Pasca Viorel



D-nul pasca Viorel -presedintede sedinta da citire supune la vot cele doua propuneri,

iar voturi pentru propunere a a-nei consilier Trifoi Ioana sunt de 4 voturi pentru si 6 voturi

impotriva si pentru piop.rn.t.u D-nei Neag Ana Maria sunt 6 voturi pentru si 4 impotriva

D-na consilier Sidau Maria considera ca nu este potrivt sa reprezinte Consiliul Local

Botiza in Consiliului de administratie a Scolii Botrza d-nul consilier Cician Ioan

D-nul Consilier Cician Ioan spune ca in mandatul trecut al consilierilor 2008-2014, d-na

consilier Sidau Maria a votat impotriva acordarii unor drepturi profesorilor de la Scola Botiza cu

toate ca aceasta a facut parte dincomponenta Consiliului de administratie a Scolii Botiza

D-nul pasca Viorel presedinte de sedinta aduce la cunostiinta despre citatia Consiliului

local in dosar nr. 2625120It cu privire la recuperarea unor drepturi salariale a unor cadre

didactice de la ScoalaBotiza
D-nul consilier Georgiu spune in legatura cu lucrarile ce se executa pe albia raurilor ce

strabat centrul comunei ,u ,. fu"u taieri de copaci si in comuna sa se puna ghiveci cu flori si sa se

planteze flori in special in centrul comunei.
D-nii consilieri Poienar Ioan, Mantaloanaar fi bine pe albia raurilor din Botiza sa se faca

curatarea si plantarea arborilor.
D-nul primar spune ca:
-sub vegetatia din alibia raului care masca gunoaiele aruncate au fost adevatate focare

de infectie care s-au curatat ramand astfele albia raului curata;
-pe centru se vor planta flori la primavara , ca turisti si oricine vine in comuna noastra sa

vada unde este centrul;
-se va executa o lucrare in comuna "Amenajare centru civic" si se vor curata santunlor se

vor astupa cu ghirlaje de ciment, voi vorbi cu dirigintele de santier de la lucrarea retelei de

canalizirepentru u ftu". racordurile pana la limita de proprietatate persoanelor din centru

localitati ,i d" p. ulita postei pentru a nu se mai sparge inca o data asfaltul si strada pavajata din

centrul localitatii;
-nu era neoesar sa se faca zidul albiei raului de la Bai , d-na consiler Trifoi Ioana spune ca

constructorul a decis asa ea nu a avut nici o influenta
-ar trebui ca la reteau de canaltzare capacele sa fie turnate
-am fost chemat la O.C.p.L Baia Mare pentru limita de hotar dintre localitatile Botiza si

poienile lzei, iar cu varianta propusa de Poienile Izei nu sunt de acord si se va deschide un

proces pe acesta problema , insa noi avem PUB comunei frnahzat^ 
D-na consilier Trifoi Ioana spune in legatura cu Proiectul constructie diguri pe raza

comunei acesta trebuie sa continue si va ajunge si pe centru localitatii

D-nul consilier Sidau spune ca in dreptul Scolii Botiza sa se faca un zid de sprijin pentru

protectia copiilor, iar directorul Scolii sa faca o adresa in acest sens catre autoritatile copetente'

D-nul consilier Cician propune sa se faca o balustrada de la intersectie din centrul

comunei pana la Scoala pe digul albiei raului Valea Sasului '

D-nul viceprimai PasCa Viorel spune ca este problema cu zidul de la Slatina de pe albia

raului Valea Sasului, iar d-na consiler Trifoi Ioana spune ca au fost diverse discutii cu domnii de

la Apele Romane si s-a facut numeroase adrese catre autoritatile judetene, este o lucrare mai

ampla si nu sunt bani.
D-nul consilier Georgiu cu toate ca s-au pus indicatoare de restrictii pe drumul DC 19

BotrzaGrosi Tiblesului nu s-au respectat sa se ia masuri'



D-nul consilier Poienar Ioan spune ca ar bine sa se refaca ulita Gruiului, deoarece aceasta
deserveste accesul spre terenurile agricole a multor cetateni din comuna.

D-nul consilier Trifoi Petru spune ca a fost o gresela cans s-a executat lucrararea cu
zidurile de la Bai , deoarece s-a astupat Borcul deape minerale izvorat acolo, Proiectul ar fi
trebuit sa prevada trepte si sa menaj eze acest izvor de apa minerala, d-na consilier Trifoi
Ioana spune ca Proiectul a fost a Apelor Romane nu al Primariei.

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