ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL
al comunei
Incheiatazi 11.09.2072,cu ocaziatinerii sedinteiordinarea Consiliului local
sedintafiind
aceasta
in salade sedintedin incinta Primariei comunei Botiza
BOTIZA, carese desf'asoara
convocatade catreD-nul PoienarFlorea , primarul comuneiBotiza.
constataca
D-na Rus Ioana , consilier in cadrul Primarieicomunei Botiza, facandapelul nominal
suntprezenti1I consilieridin totalul de 11.
de sedintaD-nul consilierPascaViorel , supune
Sedintafiind legalconstituita, presedintele
spreaprobarepunctelede la ordineade zi, dupacum urfircaza:
LAprobareahotarariide validareamandatuluide consilieruluia numiteiMantaIoanamembru
pNL , candidatape lista de consilieridin parteaaliantei USL, din cadrulConsiliuluiLocal Botiza
2.Aprobarearectificarii si modificarii bugetuluilocal a comuneiBotiza pe luna septembrie2012
a Directiei
si a Decizieinr.1135103.09.2012
inbazaDecizieinr. I130/30.0g.2012,nr.1131130.08.20120
Generalea FinantelorPublice Maramures.
primarului comuneiBotiza, ca membru in Asociatiade
3.Aprobareahotarariprivind desemnarea
DezvoltareIntercomunitarapentru GestinareaDeseurilorin judetul Marmures
4.Diverse
D-nul PascaViorel

da citire procesului verbal al sedintei din 14.08.2012si toti consileiri

prezerrtisunt de acord cu el.
D-nul PascaViorel -presedintedesedinta da citire punctului lordinii de zi a sedinteisi
SupuneSpreaplobale,toti consilieriprezentiin numarde 10suntdeacord.
D-nul PascaViorel -presedintedesedinta da citire proiectului de hotararea primarului
de la punctului2 ordinii de zi a sedinteisi supunespreaprobare,toti consilieriprezentiin numarde
I 1 suntdeacord.
D-nul PascaViorel -presedintedesedinta da citire proiectuluide hotararea primarului
in numarde
de |a punctului3 ordinii de zi a sedinteisi supunespreaprobare,toticonsilieriprezenti
11 suntdeacord.
. D-nul PascaViorel -presedintedesedinta spuneca trebuiesa se faca douapropuneridin
randul consilierilorConsiliul Local Botrzapentru aface partedin componentaConsiliului de
administratiea Scolii Botiza
D-na consilierTrifoi Ioanapropunepe D-na consilier SidauMaria si D-nul consilier
PetreusVasile.
D-soaraconsilierNeag Ana Maria propunepe d-nul consilierCician Ioan si pe d-nul.
consilierPascaViorel

D-nul pascaViorel -presedintedesedinta da citire supunela vot cele douapropuneri,
iar voturi pentru propunerea 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 SidauMaria consideraca nu estepotrivt sa reprezinteConsiliul Local
Botiza in Consiliului de administratiea Scolii Botrzad-nul consilierCician Ioan
D-nul Consilier Cician Ioan spuneca in mandatultrecut al consilierilor 2008-2014,d-na
cu
consilierSidauMaria a votat impotriva acordariiunor drepturiprofesorilorde la ScolaBotiza
toateca aceastaa facut parte dincomponentaConsiliului de administratiea Scolii Botiza
D-nul pascaViorel presedintede sedintaaducela cunostiintadesprecitatia Consiliului
unor drepturi salarialea unor cadre
local in dosarnr. 2625120It cu privire la recuperarea
didacticede la ScoalaBotiza
ce
D-nul consilierGeorgiu spunein legaturacu lucrarile ce se executape albia raurilor
si sa se
strabatcentrulcomunei,u ,. fu"u taieri de copacisi in comunasa se puna ghiveci cu flori
plantezeflori in special in centrul comunei.
D-nii consilieri PoienarIoan, Mantaloanaar fi bine pe albia raurilor din Botiza sa se faca
curatareasi plantareaarborilor.
D-nul primar spuneca:
-sub vegetatiadin alibia raului caremascagunoaielearuncate au fost adevatatefocare
de infectie care s-au curatat ramand astfele albia raului curata;
-pe centruse vor planta flori la primavara, ca turisti si oricine vine in comunanoastrasa
vada unde estecentrul;
-seva executao lucrarein comuna"Amenajarecentrucivic" si se vor curatasantunlorse
vor astupa cu ghirlaje de ciment,voi vorbi cu dirigintelede santier de la lucrareareteleide
canalizirepentruu ftu". racordurile panala limita de proprietatatepersoanelordin centru
din
localitati ,i d" p. ulita postei pentru a nu se mai spargeinca o dataasfaltul si strada pavajata
centrullocalitatii;
-nu era neoesarsa se faca zidul albiei raului de la Bai , d-na consilerTrifoi Ioanaspuneca
constructorula decis asa ea nu a avut nici o influenta
-ar trebui ca la reteaude canaltzarecapacelesa fie turnate
-am fost chematla O.C.p.L Baia Mare pentru limita de hotar dintre localitatileBotiza si
poienile lzei, iar cu variantapropusade PoienileIzei nu suntde acord si se va deschideun
pe acestaproblema, insa noi avem PUB comunei frnahzat
proces
^
D-na consilierTrifoi Ioana spunein legaturacu Proiectulconstructiediguri pe raza
comunei acestatrebuiesa continuesi va ajungesi pe centrulocalitatii
D-nul consilier Sidau spuneca in dreptul Scolii Botiza sa se faca un zid de sprijin pentru
protectiacopiilor, iar directorul Scolii sa facao adresain acestsenscatreautoritatilecopetente'
D-nul consilierCician propunesa se facao balustradade la intersectiedin centrul
comuneipanala Scoalape digul albiei raului Valea Sasului'
D-nul viceprimai PasCaViorel spuneca esteproblemacu zidul de la Slatinade pe albia
de
raului Valea Sasului,iar d-na consilerTrifoi Ioanaspuneca au fost diversediscutii cu domnii
la Apele Romanesi s-a facut numeroaseadresecatreautoritatilejudetene,esteo lucraremai
amplasi nu suntbani.
D-nul consilierGeorgiu cu toateca s-aupus indicatoarede restrictii pe drumul DC 19
BotrzaGrosiTiblesului nu s-aurespectatsa se ia masuri'

D-nul consilierPoienarIoan spuneca ar bine sa se refacaulita Gruiului, deoareceaceasta
deserveste
accesulspreterenurileagricolea multor cetatenidin comuna.
D-nul consilierTrifoi Petru spuneca a fost o greselacanss-a executatlucrarareacu
zidurile de la Bai , deoareces-a astupatBorcul deape mineraleizvoratacolo, Proiectular fi
trebuit sa prevada trepte si sa menajeze acestizvor de apa minerala, d-na consilier Trifoi
Ioana spuneca Proiectul a fost a Apelor Romanenu al Primariei.

Nemaipunandu-se
alte problemein discutie, presedintelede sedintadeclaralucrarile sedintei
inchise.

PRESEDINTEDE SED
PASCA

PT. SECRETAR

RUStOlA]9A
ql

a
o

w

