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R O M A N I A

ruDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 13 '04'2012, cu ocazia tinerii sedintei ordinare a consiliului local al comuneiBorrzA' care se desfasoara in sala de sedinte din incinta primariei comunei Botiza aceastasedinta fiind convocata de catre D-na Trifoi loana, p.i*uJ-.omunei Botiza.
D-na Rus Ioana , consilier in cadrui Primariei comunei Botiza, facand apelul nomi'alconstata ca sunt prezenti 1 1 consilieri din totarur de 1 1.

sedinta fiind legal coiistituita , presedintele de sedinta D-nul consilier orghici victor ,supune spre aprobare punctele de Ia ordineade zi, dupa cum srmeaza:

1 ' Rectificarea bugetului local in suma de 100 mii lei alocati inbazaHotarariiwA} a consiliului Judetean Maramures -sume repartizatedin cota de 20 o/o calculata dincotele si sumele defalcate din unele venituri ale statuiuif.*u sustinerea programelor dedezvolatre locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantarelocala, defalcat pe surse :

mii lei 
1'Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(cod fi.A2.06,) -46

2'Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(cod04.02.04.) -54 mii lei
2'stabilirea arnenzi la persoanele. fizice si juridice care detin utilaje de mare tonajsicare detefioarcaza drumulDC 19 BotizaGrosihibtesuluiin bazaO.tJ.nr.43/1997 cumodificarile si completarile ulterioare;
3.Diverse
D-nul orghici victor-presedintede sedinta da citire ordinii de zi asedintei sisupune spre aprobare ,toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordine a d,e ziprezenate.

.- D-nul orghici Victor da citire procesului verbal al sedintei din29.03..2012 si toticonsileiri prezenti sunt de acord cu el.
D-na primar spune ca :
-sumele primite la punctul 1 de pe ordinea de zi asedintei sunt numai pentrucofinantare proiecte, iar prin H.G. NR.i 52/2012"u u* pri-it nici un ban si enumaraprimariile 

:are au primit banii , primaria noastra nu se regaseste pe aceasta lista.-ministru a spus ca se vor da banii la la PrimariilJfentru plata aeriatelor, D-nulTrifoi carea executat lucrarea de la scoala si la care sunteri datori aintentatactiune ininstanta pentru recuperarea_banilor, iar pentru lucrarea executa de catre sc STRABAG ,,Modernizare drum comunal Botiza-Grosi riblesului i, r""gi-e de g,4 km,, avempromisiuni de la domnnul Man presedintele a Consiliul Juietean Maramures- domnnul presedinte Man i-a spus d-nei primar ca vrea sa inagureze drumulBotiza-Grosi Tiblesului si Grosi Tiblezului-Botizape care se va realiza Drumul crucii cumare fast, cu toate ca nu sunt bani pentru plata acestei lucrari catre SC STRABAG sA.



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

-In legatura cu proiectul de canahzare ce se afla in executie la acesta d.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 presedinte de sedinta sllpune la vot proiectul de hotarare de la
puctul 1 , iar din totalul de I I consilieri prezenti, toti sunt de acord.

D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta da citire proiectului de hotare initiat de d-na
primar de pe punctul 2 de pe ordinea de zi, iar d-na primar plezintaurmatoarele in legatura cu
acest punct:

-s-a facut rampa de lemne in afaraacestui drum cornunal si cu toate aceste s-a mai rupt
drumul precum si talazurile acestuia;

-d-na primar propune sa mearga impreuna cu consilieri locali sa vada diferenta lucrariior
drumului care s-a facut dintre drumul comunal Botiza-Grosi Tiblesului si drumul comunal Grosi
Tiblesului -Botiza;

-d-na primar spune ca constructorul drumului comunal Botiza-Grosi Tiblesului ar trebui
sa stabileasca tonajul in functie de osi cu care ar trebui sa circule utilajele pe acest drum.

-d-na prirnarpropune ca bani incasati de pe traversarea acestui drum de catre ultilajele
patronilor care exploateaza lemnul din paduri sa se vireze la prirnarie in functie de cati mc. Lemn
exploateaza.

-D-na primar ii spune D-nul Bobocea sa aduca la cunostiinta oamnenilor sa nu traga
lemne pe asfalt.

D-nul consilier Bobocea spune urmatoarele in legatura cu punctui 2 de peordinea de zi:

-constructorul drumului sa puna inciicator cu tonajul de 15 tone pe incarcatura;

-s-a stabilit cu maistru sa se faca o iesire din drum sa se puna un tub pentru a putea trece
in vederea realizarii rampii lemnului de foc .

-propune 15 tone pe masina, 15 tone pe remorca, la lernn rasinos.

D-nul consilier Petreus propune o incarcatura de 15 tone pe incarcatura , rernorca si
masina

D-nul consilier Georgiu propune ce spune proiectantul cat tonaj este admis

D-nul consilier Orghici propune montarea unui panou cu incarcutara tolaj admisa de
lege.

. 
- D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de lapuctul 2 , iar din totalul de 1 1 co'silieri prezenti, toti sunt de acord.
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' D-na primar spune ca:

-d-na primar spune ca avem proiecte eligibile dar nu avem bani pemtru derularea
acestora;

d-nul viceprimar sa faca curatenie pe raurile din centru comunei cu ajutorul angajatilor
din Primarie.

-D-nul Man presedintele'Consiliului Judetean Maramures i-a promis alocare de fonduri
pentru repararea drumului de pe Valea Sasului si continuarea lucrariloi de asfaltare pana la
Manastire , iar domnul consilier judetean Pana nu s-a implicat in vederea alocarii de banl pentru
aceste lucrari.

-la reteaua de canalizare sa se faca lucrarile mai rapid pentru a se putea amenaja si repara
drumurile. 1

-in legafura cu racordarea oamenilor din zona Slatinii de pe Valea Sasului , trebuie sa se
discute cu proiectantul proiectului de canalizare de la Cluj pentru a se putea gasi o solutie , in
acest sens vor veni experti pentru gasirea solutiilor.D-nul Consilier Paica spine ca in legatura cu
acesta sa se faca,un canal mai jos de case cu pompe la curent.

D-nul consilier Pasca citeste o adresa venita de la Inspectoratul Scolar Maramures in
legafura cu sustinerea examenului elevilor care termina clasa VIII , trebuie sa se monte ze aamere
WEB in centrele de examen de catre Primarie , d-na primar sa se instaleze un sistem pentru
intreaga scoala .

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