
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 14.09.2017, cu ocaziatinerii sedintei rlrdinare

BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primari
sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea . prirnarul

D-na Rus Narcisa loana , secretal' in carlrul Primariei com

nominal constata ca sunt prezenti 10 consilieri din totalul de ll li

Poienar loan

D-nul Manta Ioan -presedinte de sedinta cla citire
17.08.2017 si toti consilieri prezenti innumarde l0sunl.deac

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-n

aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cutn urmeaza:

l.Hotararea privind rectificarea bLrgetului local al comu
t3 din 29.08.2017 privind situatia sumelor defalcate din 1-VA pt.

descentralizate pt. Finantarea cheltuielilor de personal la rnvatarn

tarnsferat din trim lV20l7 in trim lll2017
2.Hotarare privind scutirea de penalitati a

Asociatia Crescatorilor de Animale Botiza.
3. Diverse

Domnul viceprimar mai propune itrca un

cofirrantarii la obiectivLrl de investitii "Construirea
Maramures"

Domnul presedinte de sedinta Manta loan supune la vot
pe langa ordinea de zi toti consilierii prezenti in numar de l0 sunt

Domnul viceprimal prezinta proiectul de hotarare de la pu

Domnul Manta loan presedintele de seclinta supune la vot
punctul I si toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.

Domnul viceprimar l'ace urmatoalele precizari cu privile
spunand ca suma privind perralitatile dirr contract se ridica la apro

consilier Petreus V.Vasile spune ca in situatia cand s-ar irproba a

lLrat in incliiriere terenuri si ei vor venl cu solicitari si voL spune

coontractul cu Asociatia Crescatorilor de Animale Botiza sa-i fa

nu avem nici un fel de argument sa zicem ca nu [e aprobarn si lor
onoare daca nu le-am aprobat si la celorlalti cu care s-att incheiat
domnul viceprimar spLlne ca pentru suma din penalitati de aprox
reziliem contractual cu asociatia ca sa piarda Primaria un miliard
aceasta propunefe de a-i scuti de penalitati.daca noi reziliem cont
scoasa din nou la licitatie si oricum anul acesta se pierde deoar

demaram procedura de scoatere a pasunilor rarnase neinchiriate
consilier Trifoi Ioana intreaba daca s-a facut act aditional , la co

care alr inchiriat terenurile Primariei. iar doamna secretara spllne
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acest sens inbaza cererilor depuse de acestia, iar domnul consilier PetreusV.Vasile s;:une ca i

se pare ca nu exista transparenta in activitatea desfasurata de Asociatia Crescatorilor de Anirna.le

Botiza este destul de obscura toata aceasta treaba si tentatia mea este sa cred ca se fac ttnele

lucruri, iar eu nu sunt de accord cu acesta scutire de penalitati pentru ascociatie, iar donnnul
viceprinrar spune ca in rnomentul de fata avem control de la Curtea de Conturi ,iar daca nu

platesc penalitati trebuie sa reziliem contractul . iar aceste penalitati au aparut Lrn urma
neprimirii la timp a subventia de la APIA, contractual s-a incheiat in luna mai 2Ctl5 . izrr prirnul
teuxen de plata era 30 iLrnie 2015 si aldoileateremen era 3l octombrie 2015, iar banii :;-au

prirnit numai in anul 2016. doamna consilier'['rifoi Ioana intreaba pe domnul viceprimar
daca este stipulat in contractual dintre primarie si cei care au inchiriat daca plata sa se fllca in

functie de subventia primita de la APIA, iar donrnul viceprim:lr spLrne ca nLl, din cauzra ca

contractul dintre Primarie si Asociatia Crescatorilor de Animale valoarea contractului este mai

mare fata de ceilati care aLr inchiriat, rezilem contractLral pentru penalitati de 60 mii lei

propun sa i scutim de aceste penalitati si sa mergem mai departe cu contractul dr:cat sa-l

reziliem, atunci sa platesca la termen ca si ceilalti care au inchiriat din bani lor spune doamna

consilier Trifoi loana. iar domnul consilier Costinar Dorel -[oan spune ca nLr s-a facuLt de

catre Asociatia Crescatorilor de Anirnale nici adapatori la animale. nici curatirii pe tererruri
(pasuniler ) pe care le-a inchiriat.iar domnul consilier Manta Ioan spune cadaca nu se aproba
aceste scutiri , contractuI se reziliaza si noi Primaria pierdem ar fi convenabil sa aprobam aceasta

scutire do penalitati. Domnul consilier Manta loan spune ca l\sociatia Crescatc,rilor cle

Anirnale intradevar trebLria sa-si achite partea din contract dar daca nLr s-a putut atunci ar'

fi mai convenabill sa iscutim de penalitati si totusi avem Lrn castig prin faptul ca contractul nu

este reziliat mergem mai departe cu el si platesc pretLrl inchierierii . dacat sa rezilem acest

contract acum si sa nLr rnai vina nimeni sa inchirieze suprafata ramasa disponibil,l,iar
domnul consilier Petreus Vasile spune ca si el este de acord sa aprobam aceasta scutire ca

oricum Prirnaria castiga cu suma din contract rarnasa pe inchiriat. Domnul viceprimar spune ca

si cetatenii din localitate din zona Baita au avut de castig in sensul ca cu toate ca Asociatia
Crescatorilor de Aniniale Botiza a inchiriat si trupul de pasune Baita le-a permis oamenilor dirr

aaeeazona sa pasuneze cu animale pe timp de vara nu le-a interzis, daca era altcineva o

persoana straina care nu era din localitate nu cred ca i lasa sa pasuneze fara sa platesca nirnic pe

terenurile inchiriate de aceea pefsoana sau pefsoana.jLrridica. Domnul consilier PetreusV.
Vasile spune ca de ce nLr s-a prezentat Lrn bilant al activitatiile ascociatiei in fiecilre an am cerLrt

de rnai n:rulte ori treaba asta, ial doamna secretara spLrne ca va f'ace in scris o adresa catre
presedinlele Asociatiei Clescatorilor de Anirnale Botiza szr vina intr-o sedinta de Consiliul local
sa prezinte activitatea lor.

Dtomnul presedinte de sedinta Manta loan supune la vot punctul 2 de pte ordinea de z'.i ,

din 10 cc,nsilieri prezenti 7 consilieri sunt pentru si 3 consilieri irnpotriva:Petreurs\'.Vasile.
Costinar Dorel-loan. Tri foi Ioana.

D,omnul viceprimar prezirrta proiectul de hotarare a punctr,rlui propus pe langa ordinea
de zi si anume aprobarea coflnatarii la proiectul "'Construirea uno rpoduri in comunaBo'tiza,
judetul lVlaramures" s-a aprobat de la ministel suma de 886366 lei pentru acest pleisgt,Cin cart:
777.83Ie,i sunt bani prirniti de la minister si 825-i1,16 lei trebuie sa o punem noi ,cofiinantare din
bugetul l,rcal la acest proeict, este vorba de devizul realizat pe pratru poduri:Podul din cerntru,

Podul de la Valea Arii, Podul de Ianga Rus, Podul de Ia Toaderu Codleanului, nu se pot reabil;ita
podLrri vechi , legea prevede construire de poduri noi. si unele dintre cheltuieli nu sLrr.rt eligibile
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cum ar fi ravize, studiul de fezabilitate a proeictului . plata dirigintelui de santier in proiect

aceste sume trebuie sa le punem noi din buget local

Domnul presedinte de sedinta mu"ntu Ioan supune la v,ct punctual propurs pe ordinea dc

zi . din l0 consilieri prezenti toti sunt de acord'

Dc,mnul presedinte de sedinta spune camateste inca un punct propus pe ordinea de zi

si anume rnodificarea statului de functii , iar doamna secretara ptezinta referatul la prezentul

proiect der hotarare avem trei modificari pe ii '
-doamna Perta Ana Maria din cadrul c lui s1'are civila in lurra septembrie a

terminat perioada de stagir-r si trece din corrsiliel con:;ilier asistent ;

-doamna Dolca loana de la comparlimentttl implementar's proiecte se transfera la

compartimentul achizitii pLrblice ;

-domnuI Grosan Vasile Silviu de la compartimentul achi:zitii publice se transfera la

cornpartin,entul i si mai rarului

privind de regist ine de

Domnul de cat

achizitionarea unui pix trebuie sa se realizeze a i-a

ocupateac|eacestasarcina.domnu|consi|ierPetreusstLrlde
inginer in cadrul compartimentului agricol iar domnul viceprimar spune ca momentan este

vacant , iar domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca prin tllra sunt primarii care nu-si mai

po, ptuti salariile , iar doamna secreatara spune ca trebuie fiecare primariei sa se

incadreze in cheltuielile de personal.Domnul consilier cician Ioan spune ca numarul de

angajati intr-o localitate depinde si de numarul populatiei deservite ' doamna secretara spune

ca ne voln comasa cu Sieu. Poienile-lzei . ROzavlea intr-un v'iitor cat rnai apropliat ' Domnul

publice trebuie sa f-re o persoanar care :;a se

ale cate o achizitiei care trebute realtzata pe

avem in derulare pe raza localitatii 'Doamna
tot acelasi , atributiile sunt altele , iar doamna

ce un serviciu t'tou la achizitii calre nu a fost 
'nu

sunt tot aceleasi persoane dar se face cu un post nou, iar doamna secretara o contrazlce

spunand ca compartirnentul de achizitii publice a figurat pe statLrl de functii inca 'din mandatul

dumneavoastfa , acuma se realizeaza doar o mutare de la un compartiment la altul deia existente

in orgarrigrarna si statul de functii '

Dromnul presedinte de sedinta Manta [oan supune la vot punctual 3 propus pe ordinr:a

dezi din l0 consilieri prezenti ,9 sunt de acclrd si un consilier impotrivadoamnaTrifoi loana'

Dtomnul presedinte de sedinta Manta Ioan da citirii cererii cu nr. 30,+1 120|8

Domnul consilier Petreus v.vasile spune le-ani aprobat lemne de foc la Biserioa ortodoxa' la

Manastirea de pe Va nt de acord solicitare'

t)ompul pres nta Manta I la vo1 punctul 4 propul; pe ordinea de

zi . din 10 consilieri unt de acco

Doamna consilier Neag Maria spune a direr:toare de la Scoala Botiza va

roaga sa depozitati containereleln alta puit" ,u le mutati c{e la Sicoala pentru ca o sa denlareze :;i

conitruirea gradinitei si trebuie eliberat terenul

nu s-a terminat proiectul cu ADIG MI\1 , do

au promis finantarea proiectului de mai sus

consilier Petreus V.Vasile spune ca s-ar plltea

sradinita cum a fost propusa sa se faca o sala de sport , iar dontnul viceprimar spune oa asa



ceva nu se poate modifica proiectul initial, iar pentru a construi o buie sa ne

incadram in anumita suprufuru ceea ce in curtea scolii nu dispune prafata'

doamna consilier Neag Maria spune ca prima data cand s-au in er pentrLl un

proiect in r:ur st de sport dar neexistanrl suprafata soricitil s-a renuntat

ra acesr pr'ie la g.udinitu in idea ca se fac trei Sari de crase , iar locur

in care fun.cti sa iIu " t a elibera locul sa fie reabilitat petttru o sala de

ita. doamna consilier Neag Maria splln(3

i de gradinita numai se face asa' domnul

sport au venit ingineri topografi au

i dar ne-au comunicat ca este prea mica

e trebuie roata pe langa cladire szr fie o sLrprafala

intreaba daca regula se aplica si la persoanele

juridice, iiir doamna consirer Neag Maria spune ca domnur consilier petreus v.vasile vrea sia

zicadevecinul Roib Vaite de langaterenul scolii care a amplasat depozitul de material

te-am incadrat deLca este arnplasat rJepozitLrl chiar

etreus V.Vasile spune ca el nu este asa optimist

;":' ,::il.;tl':li:ilHfi'i1,. "u
ului roi mai vedem in llegatura cu

proiectul cu gradinita , iar domnul viceprimar Spune ca proiectul cu primaria este de o valoare

foafte r'are nlr stiu daca se va aproba. se dau bunii p.ntrit drumuri iar din bugetLrl local nu poti

saofaciOaselneneainvestitieincativaarriipoaleosasef-aca.
Ser mai voleazainca ltn punct pe ordinea cle zi pLtnctr'rlnr'5 si anume hotarare privind

stabilirea presedintelr,ride sedinta pe urmatoarele trei Luni octornbrie, noiembrie' decembrie s-a

propLrs perdomnul Petreus Vasile , toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de ilcord'

Nemaipurrdu-se alte probleme in discutie in prezenta sedinta domnulpresedintele de

sedintaNlantaloandeclarainchiselucrarilesedintei.
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