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ROMANIA
ruDETUL MARAMURES
CONSILIULLOCALBOTIZA

PROCES-VERBAL
Incheiatazi 13'04'2012,
cu ocaziatinerii sedinteiordinarea consiliuluilocal
al comunei
BorrzA' caresedesfasoara
in salade sedintedin incintaprimarieicomuneiBotiza
aceasta
sedintafiind convocata
de catreD-naTrifoi loana,p.i*uJ-.omunei Botiza.
D-naRusIoana, consilierin cadruiPrimarieicomunei
Botiza,facandapelulnomi'al
constata
ca suntprezenti11 consilieridin totarurde 11.
sedintafiind legalcoiistituita, presedintele
de sedintaD-nul consilierorghici victor
,
supunespreaprobare
puncteledeIa ordineadezi, dupacum srmeaza:
1 ' Rectificareabugetuluilocal in sumade 100
mii lei alocati inbazaHotararii
wA} a consiliului JudeteanMaramures -sume repartizatedin
cota de 20 o/ocalculatadin
cotelesi sumeledefalcatedin unele venituri ale statuiuif.*u
sustinereaprogramelorde
dezvolatrelocala si sustinereaproiectelor de infrastructura
carenecesitacofinantare
locala, defalcatpe surse:
1'Sumedefalcatedin TVA pentru echilibrarea
bugetelorlocale(codfi.A2.06,) -46
mii lei
2'Cote defalcatedin impozitul pe venit pentru
echilibrareabugetelorlocale(cod
04.02.04.)-54 mii lei
2'stabilirea arnenzila persoanele.
fizice si juridice care detin utilaje de mare tonaj
sicare detefioarcazadrumulDC 19 BotizaGrosihibtesuluiin
bazaO.tJ.nr.43/1997
cu
modificarile si completarileulterioare;
3.Diverse
D-nul orghici victor-presedintedesedinta da citire
ordinii de zi asedinteisi
supunespreaprobare,toti consilieriprezentisunt
deacordcu punctelede la ordinea d,ezi
prezenate.
D-nul orghici Victor da citire procesuluiverbal
.al sedintei din29.03..2012si toti
consileiriprezentisunt de acordcu el.
D-na primar spuneca :
-sumeleprimite la punctul
1 de pe ordinea de zi asedintei sunt numai pentru
cofinantareproiecte,iar prin H.G. NR.i 52/2012"u
u* pri-it nici un ban si enumara
primariile
au
primit
banii
primaria
noastra
,
nu se regasestepe aceastalista.
:are
-ministru
a spus ca se vor da banii la la PrimariilJfentru plata
aeriatelor,D-nul
Trifoi careaexecutatlucrarea de la scoala
si la care sunteri datori aintentatactiune in
instantapentru recuperarea_banilor,
iar pentru lucrarea executade catre sc STRABAG ,,
Modernizare drum comunal Botiza-Grosi riblesului
i, r""gi-e de g,4 km,, avem
promisiuni de la domnnul Man presedintele
a Consiliul JuieteanMaramures
- domnnul presedinteMan
i-a spusd-nei primar ca vrea sa inagurezedrumul
Botiza-GrosiTiblesului si Grosi Tiblezului-Botizape
carese va realizaDrumul crucii cu
mare fast, cu toate ca nu sunt bani pentru
plata acesteilucrari catre SC STRABAG sA.

-Primaria Botiza nu are datorii pe fonduri de garantii si imprumuturi,
are proiecte
consideram
ca merita sa investim bani in ele, ar trebui sa face intabulareapadurilor
le
ce

Botrza.
comunei

-In legatura cu proiectul de canahzarece se afla
in executie la acestad.ataperuza
comunei Botiza, cand va fi terminat, vom incerca sa aliniem gardurilor, rigolele.Trebuie
sa continuam lucrarile la reteaua electrica pentru statia de epurare in vederea extinderii
retelei electrice si amenajarea unui transformator, trebuie rcilizatun proiect ,,Lucrari de
Extindere" cheltuielile acestora se vor suporta de la bugetul local.
D-nul Orghici Victor presedintede sedintasllpunela vot proiectul de hotararede la
puctul 1 , iar din totalul de I I consilieri prezenti,toti sunt de acord.
D-nul Orghici Victor presedintede sedintada citire proiectuluide hotareinitiat de d-na
pe punctul 2 de pe ordinea de zi, iar d-na primar plezintaurmatoarele in legaturacu
de
primar
acestpunct:
-s-a facut rampa de lemne in afaraacestuidrum cornunal
si cu toate acestes-amai rupt
precum
drumul
si talazurile acestuia;
-d-na primar propunesa meargaimpreunacu
consilierilocali sa vada diferentalucrariior
drumului cares-a facut dintre drumul comunal Botiza-Grosi Tiblesului si drumul comunal
Grosi
Tiblesului -Botiza;
-d-na primar spuneca constructoruldrumului comunal
Botiza-GrosiTiblesului ar trebui
sastabileasca
tonajul in functiede osi cu carear trebuisa circuleutilajelepe acestdrum.
-d-na prirnarpropuneca bani incasatide pe traversarea
acestuidrum de catre ultilajele
patronilorcare exploateazalemnul din paduri sa se vireze la prirnariein functie de
cati mc. Lemn
exploateaza.
-D-na primar ii spuneD-nul Boboceasa aducala cunostiinta
oamnenilorsa nu traga
lemnepe asfalt.
D-nul consilier Boboceaspuneurmatoarelein legaturacu punctui 2 de peordineade zi:
-constructoruldrumului sa puna inciicatorcu tonajul
de 15 tone pe incarcatura;
-s-a stabilit cu maistru sa se faca o iesiredin drum
sa se puna un tub pentrua puteatrece
in vederearealizarii rampii lemnului de foc .
-propune15 tone pe masina,15 tonepe remorca,la
lernnrasinos.
D-nul consilier Petreuspropuneo incarcaturade 15 tone pe incarcatura rernorcasi
,
masina
D-nul consilier Georgiupropunece spuneproiectantulcat tonaj esteadmis
lege.

D-nul consilier Orghici propunemontareaunui panoucu incarcutaratolaj admisade

- D-nul Orghici Victor presedintede sedinta
supunela vot proiectul de hotararede la
.
puctul 2 , iar din totalul de 11 co'silieri prezenti,toti
sunt de acord.
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D-naprimarspuneca:

-d-naprimar spuneca avemproiecteeligibiledar
nu avembani pemtruderularea
acestora;

d-nul viceprimarsafacacurateniepe rauriledin centrucomuneicu ajutorulangajatilor
din Primarie.
-D-nul Man presedintele'Consiliului
JudeteanMaramuresi-a promisalocarede fonduri
pentrurepararea
drumuluide pe ValeaSasuluisi continuarea
lucrariloide asfaltarepanala
Manastire, iar domnulconsilierjudeteanPana nu s-aimplicatin vedereaalocariide banlpentru
acestelucrari.
-la reteauade canalizaresa se faca lucrarile mai
rapid pentru a se putea amenajasi repara
drumurile.
1
-in legafura cu racordareaoamenilor din zona
Slatinii de pe Valea Sasului , trebuie sa se
discutecu proiectantul proiectului de canalizarede la Cluj pentru a se putea gasi
o solutie , in
acestsensvor veni experti pentru gasirea solutiilor.D-nul Consilier Paica spine
ca in legaturacu
acestasa se faca,un canal mai jos de casecu pompe la curent.
D-nul consilier Pascaciteste o adresavenita de la Inspectoratul Scolar Maramures
in
legafuracu sustinereaexamenului elevilor care termina clasaVIII trebuie
sa se monteze aamere
,
WEB in centrele de examen de catre Primarie , d-na primar sa se instalezeun sistempentru
intreagascoala .

Nemaipunandu-se
alteproblemein discutie,presedintele
de sedintadeclaralucrarile
sedinteiinchise.
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