ROMANIA
JUDETULMARAMURES
CONSILruL LOCAL BOTIZA

PROCES.VERBAL
Incheiatazi 14.08.2012,cu ocaziatinerii sedinteiordinarea Consiliului local al comunei BOTIZA,
carese desfasoarain salade sedintedin incinta PrimarieicomuneiBotiza aceastasedintafiind convocata
de catreD-nul PoienarFlorea , primarul comuneiBotiza.
D-na Rus Ioana, consilierin cadrulPrimarieicomuneiBotiza, facandapelulnominalconstataca
sunt prezenti9 consilieri din totalul de 11.
de sedintada citire procesuluiverbalal sedinteidin
D-nul consilierPascaViorel presedintele
si toti consileiriprezentisuntde acordcu el.
26.0'7.2012
de sedintaD-nul consilierPascaViorel , supune
Sedintafiind legalconstituita, presedintele
urmeaza"
dupa
cum
de
zi,
spreaprobarepunctelede la ordinea

1 Aprobarearegulamentului de organozaresi functionare a Consiliului local
Z.Aprobareataxei pentru inchirierea spatiu in functiune de mp. pentru desfacerede
produsece fac obiectul comertului in locuri publice pentru o zi
3.AprobareadesfasurariifestivaluluiPANTRU MANDRA DIN BOTIZAin centru
comunei, in fata Caminului Cultural Bottza.
4.Diverse
D-nul PascaViorel -presedintede sedinta da citire ordinii de zi a sedinteisi supune
spreaprobare,toti consilieriprezentisuntdeacordcu punctelede la ordineadeziprezentate.
D-nul PascaViorel da citire procesuluiverbalal sedinteidin26.01.2012si toti consileiri
prezentisunt de acord cu el.
de sedintasupunela vot proiectulde hotararede la punctul1 , iar
D-nulPascaViorel presedinte
toti consilieticaresuntprezentisuntdeacord.
din totalulde 11 consilieri, 9 sunt prezenti,
pe
acestora
in legaturacu punctul2 depeordineadezi , amplasarea
D-nulprimarprecizeaza
centrulcomuneisi deviereadrumuluiseva facepe Ulita Postei.
de sedintasupunela vot proiectuldehotararede la punctul2 , iar
D-nulPascaViorel presedinte
din totalulde 11 consilieri, 9 sunt prezenti,toti consiliericaresuntprezentisuntde acord
Setrecela discutii la Punctul3
D-nul primar spune :
-ca locatiile vechi in care s-a desfasuratfestivalulnu au fost bune , de aceeapropune
desfasurareafestivalului in centru comunei langa Caminul Cultural , in incinta Caminului se vor
puteaamenajamesepentru servireainvitatiilor carevol veni la festival;
estemult mai usor sa organizezifestivalulin centrucomunei,decatla Bai cum s-a
organizatpanaani trecuti;

-Festivalulde anulacesta2012seva desfasura
cu un real sprijin materialsi moraldin
partealuiIonut Sidau, TeleviziuneaEtnova fi prezentava filma si va a aveasi drepturilede
autorasuprafestivalului;
-Participanticantaretisunt trecutiin invitatiepe careo anexamptezentei;

D-na consilierTrifoi Ioana spuneca nu a avut sumade bani alocatain bugetul local
pentru a face un festival mare in mandatul dansei.
D-nul primar spuneca :
-televiziuneaEtno nu trebuie platrta
- ca avem o suma alocatain bugetul local , vor mai fi bani din sponsorizarisi speramsa
nu-i cheltuim bani alocati pentru festival din bugetul local
- ca desi am solicitat nu am primit bani de la Consiliul JudeteanMaramuressi nici de la
Centrul Creatiei Maramures
D-nul consilierPoienarcheltuielilecu festivalul sa fie rationalesis a stie ces-acheltuit.
D-nul pascaViorel supunela vot punctual 3 de pe ordineade zi , dintre noua consilieriprezenti
8 suntde acordsi 1 abtinereD-na consilierTrifoi Ioana'
de sedintadeclaralucrarilesedintei
alteproblemein discutie, presedintele
Nemaipunandu-se
inchise.
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