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Incheiat azi 14.08.2012, cu ocaziatinerii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei BOTIZA,

care se desfasoara 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 9 consilieri din totalul de 1 1.

D-nul consilier Pasca Viorel presedintele de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din

26.0'7.2012 si toti consileiri prezenti sunt de acord cu el.

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

spre aprobare punctele de la ordinea de zi, dupa cum urmeaza"

1 Aprobarea regulamentului de organozare si functionare a Consiliului local

Z.Aprobarea taxei pentru inchirierea spatiu in functiune de mp. pentru desfacere de

produse ce fac obiectul comertului in locuri publice pentru o zi

3.Aprobarea desfasurarii festivalului PANTRU MANDRA DIN BOTIZAin centru

comunei, in fata Caminului Cultural Bottza.
4.Diverse
D-nul Pasca Viorel -presedinte de sedinta da citire ordinii de zi a sedintei si supune

spre aprobare ,toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordineade ziprezentate.

D-nul Pasca Viorel da citire procesului verbal al sedintei din26.01.2012 si toti consileiri

prezenti sunt de acord cu el.
D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul 1 , iar

din totalul de 1 1 consilieri , 9 sunt prezenti, toti consilieti care sunt prezenti sunt de acord.

D-nul primar precizeaza in legatura cu punctul 2 de pe ordinea de zi , amplasarea acestora pe

centrul comunei si devierea drumului se va face pe Ulita Postei.

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la punctul 2 , iar

din totalul de 1 1 consilieri , 9 sunt prezenti, toti consilieri care sunt prezenti sunt de acord

Se trece la discutii la Punctul 3
D-nul primar spune :
-ca locatiile vechi in care s-a desfasurat festivalul nu au fost bune , de aceea propune

desfasurarea festivalului in centru comunei langa Caminul Cultural , in incinta Caminului se vor

putea amenaja mese pentru servirea invitatiilor care vol veni la festival;

este mult mai usor sa organizezi festivalul in centru comunei, decat la Bai cum s-a

organizat pana ani trecuti;



-Festivalul de anul acesta 2012 se va desfasura cu un real sprijin material si moral din

partealui Ionut Sidau , Televiziunea Etno va fi prezenta va filma si va a avea si drepturile de

autor asupra festivalului ;
-Participanti cantareti sunt trecuti in invitatie pe care o anexam ptezentei;

D-na consilier Trifoi Ioana spune ca nu a avut suma de bani alocata in bugetul local

pentru a face un festival mare in mandatul dansei.
D-nul primar spune ca :
-televiziunea Etno nu trebuie platrta
- ca avem o suma alocatain bugetul local , vor mai fi bani din sponsorizari si speram sa

nu-i cheltuim bani alocati pentru festival din bugetul local
- ca desi am solicitat nu am primit bani de la Consiliul Judetean Maramures si nici de la

Centrul Creatiei Maramures
D-nul consilier Poienar cheltuielile cu festivalul sa fie rationale sis a stie ces-a cheltuit.

D-nul pasca Viorel supune la vot punctual 3 de pe ordinea de zi , dintre noua consilieri prezenti

8 sunt de acord si 1 abtinere D-na consilier Trifoi Ioana'
Nemaipunandu-se alte probleme in discutie , presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei

inchise.
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