
ROMA}TIA
JU])ETUL MARAMURES
CO]I{SILIIL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 15.1I.2017 , cu ocazia tinerii sedintei extraordinare a Consiliului local al
contunei B'OTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza
ace:ista sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florear, primarul comunei Botiza.

Mentionam ca in sedinta de astazi va parl.icipa si dorrurul presedinte al Consiliului
Judotean M.aramures Zetea Gabriel

D-na Rus Narcisa Ioana, secretar in cadrul Primariei comunei Botiza, facand apelul
norrinal co.nsterta ca sunt prezenti I I consilieri din totalul de 1 1 .

D-nul lletreus Vasile -presedinte de sredinta da citire procesului verbal al sedintei din
04.10.2017 si toti consilieri prezenti in numar de 11 sunt de ;acord cu el.

Sedinta fiind legal constituita, presedinte,le de sedinta D-nul Petreus Vasile, supune spre
aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

l.Hrotarare privind rectificarea bugetului llocal al comuLnei Botiza inbaza contractelc,r de
finarntare PI{DIL 2 pentru obiectivele "Modemiziare de drumuri de interes local in comuna
Botiza" " si "Construirea unor poduri in comuna Botiza, judetul Miilamures" ;

2.Hotarare privind trecerea pasune comunala "BAITA" de la pozitia29 in suprafata de
230{) mp cuLprinsa in extraselor cf nr.50546 in suprafata de 1500 mp si nn.50545 in supraf'ata cle

800 mp.din anexa 22 H.G.93412002 din domeniul public a[ comunei Botiza in domeniul
prir nt al co:munei Botiza

3. Dtiverse.
Domnul presedintede sedinta Petreus \/asile supun,e la vot ordinea de zi si toti

con'iilierii prrezenti in numar de 11 sunt de acord.
Domnul primar propune sa mai asteptam cu punctul I de pe ordinea de zi pana vine

Jonrnul presedinte al Consiliului Judetean Maramures Zetea tSabriel de la Primaria StrimtuLra
Donnnul primar prezintaproiectul de hotarare de la punctul2 facand urmatoarele

pre<'izan:
-este vorba despre schimbul de teren de la statia de epurare si parcelele de teren pe care

le-arn facut in llaita , s-au intabulat pe Primariei s-a facut parc;elare r:elor doua terenuri de catre
ingirreri topografi , utrmeaza sa-i punem in posesie sa-i facem rschimlbul legal cu cei doi
prolrietari ou care s-arealizat schimbul de teren unde este amplasatla stat.ia de epurare sa

merrlem la notzr sa le trecem extrasul CF pe numele lor si mai trebuie adoptata hotararea de

xta;,:i si sa luam in vedere si hotararea adoptata in anul 2010 , daca' mai aveti intrebari in
legatura cu acest punct de pe ordinea de zi

Donnnul presedinte de sedinta Petreus \/asile supunrr la vo,t proiectul de hotarare cle la
run::;tul 2 ,1:.oti consilieri in numar de 11 sunt de acord .

Se trece, la diverse si se da citiri cererii cu nr. 386412017 prirmite de la Scoala Gimnazirla
]ott.,za am studiat si Legea cu privire la aceasta solicitare si in:Lpreuna cu un reprezentat al Curtii
le (lontrol ttm rliscutat aceasta speta cu decontarea navetei profesorilor, iar Ia art 105 din Legea
ldui,:atiei ru'.11i1.001 spune ca solicitarea o face irrstitutia de invatamant inainte de a adopta
rugrltul locerl Prrimaria, ca sa putem sa-i cuprindm in buget in limita fondurilor disponibile si
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apc ii sa-i virarn la scoala asta este procedura lega.la si asta sustine si reprezentantul Curtii dr:
Corriuri, ianscoala are si eaunbugetpe care- Irepartizeazalabunuri si srervicii, iardaca aLualte
prirrritati sat vina sa prezinte Consiliului local cheltuirea banjilor pe bunuri si servicii si
chelltuirea rnateriale , iar daca nu mai au bani sa plateasaca si navetur dascalilor sa solicite Ia

pritnaria la inceputul fiecarui an aceste sume de lbani ,iar daca. avem disponibil o sa le platirn rr,oi ,

iar le anul acesta in momentul actual nu am cunn sa le platesr; nu a,r'em obazalegala si avaLnd si
conllrol in rnomentul de fata de la Curtea de Conl.uri care a spus ca nu este legal nici cum arn
pro:,:edat si parra acuma nu le putem acorda aceste solicitari d.: sume, , iar domnul viceprimLar
spurle ca la inceputul anul viitor sa faca o solicitare pe suma cle baniL pentru decontarea nayetei
penl,ru anul scolar in curs si o sa ia retroactiv si din luna septembrie20lT, iar doamna consiliir,'r
Ne:rg Maria spune oa nu este o suma asa de mare pentru acealsta naveta care este de 333
lei/ una, domnul primar spune ca suma de naveta o poate plati scoala pe aceste trei luni
sep:embrie. ocrtombrie , noiembrie 2017 .

Dornnul primar da citirii cu nr. 336112t017 venita tot de la Scoala GimnazialaBotiza ,

spurle ca auL avut posibilitatea sa faca o solicitare catre primaria sa facem un proiect pe
realrilitarea scc,aliide pe Valea Sasului pentru ca s-a finantat proiec,te prin PNDL 2 , au a'vut
pric,ritate proiectele privind Reabilitarea scolilor , iar la noi pena acuma it afarade prezenta
adrt:sa nu s-a depus nici o solicitare din partea conducerii scolii Bot:iza ca ar avea nevoie sa
realriliteze ,,zreo scoala dintre cele doua , iar din b'ugetul local .nu ave:m de unde sa alocam vreo
sunra de bani pentru aceasta solicitare , solutia ar fi sa faca un proier;t pentru reabilitarea scolii de
pe \r'alea Sasului daca au obtinut autorizare de functionare la un nurnar de 5 copii din partea
lnslrectoratului Scolar Maramures , vom incerca sa facem un proiect pentru anul viitor daca vor
mai fi fonduri dar nu stiu daca mai are rost realizam acest prrriect.

Noi Primariaam solicitat la Scoala Botizii sa faca un recensamant al copiilor de la srr:oala

de le Valera Sasului pentru urmatorii doi ani si am primit un raspuns ca nu sunt copii in
urn:atori ani, iar domnul consilier Petreus V.Varsile spune caama'.ivaztt la televizor un
reportaj uncle o scola s-a reabilitat dar nu mai copii care sa frecventeze cursurile scolii , donnnul
prirnar spune oa in situatia asta eram si noi daca avem un proiectat aprobat si realizat pe
reat,ilitare scoala de pe Valea Sasului tot asa spuneau si de noi , domnul viceprimar spulte ca
Sco,rla Gimnazila Botiza detine si un microbuz , iar drumul pana din catun si pana la Scoala din
lenlru este asfaltat copii de acolo ar putea fi adusi la scoala din centru in 10 minute, domnul
prirrrar spune ca vrea mai multe pareri din partea consilierilor localli intrucat adresa de mai sus
tste adresata Consiliului local Botiza ca sa putem sa i comunirJa un raspuns, iar domnul
con:iilier Petre,us V.Vasile spune ca daca nu sunt bani daca e,rau bami eu sunt de acord, iar
donrnul consilier Manta loan spune ca trebuie zrnalizata situatia sa se vada daca se justifica
;hel'luielile sau nu , iar bugetul acum la sfarsitul de an este mai greu de alocat trebuia la inceptrlul
lnu ui sa fa,ca aLceasta solicitare , domnul primar spune ca imipreuna cu comisia de invatarrranl
lin :,:adrul Conriiliului local am analizat aceasta situatie si s-a constat ca nu sut copii deci
rnve stitia la Scoala de pe Valea Sasului nu isi are rostul , iar domnul viceprimar spune ca in
unz ianuarie a fiecarui an cand s-a aprobat prin hLotarare de Consiliul local Reteau scolara ir
rnu. rui in curs s-a specificat in aceea situatie ca nu sunt copii , iar la Scoala de pe Valea Sasului
ru a fost ap;robilta o clasa , iar inspectoratul ScolErr Maramures; a aprobat si platit acest post rle pe
Valr:a Sasului prana la ora actuala inbaza hotararii consiliului ,Je adnnnistratie a Inspectoratului
lco ;ar judetean Maramures din data de 05.09.2017 a aprobat postul pe I an de zile, domnul
:onr;ilier Clician Ioan spune ca s-a aprobat posturile in mai multe scoli diin judet si in alte scoli
lin. udet s-au desfiintat, domnul primar spune ca sa le dam uLn rasfruns sa faca un proiect sa-l
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din judet s-au desfiintat, domnul primar spune ca sa le dam un raspuns sia faca un proiect sa-l
de1'tm4 la rniniister .

Domnul primar da citire cererii rr.3360/2017 domrLul prirmar spune ca doamna
dirt:ctoare 

"zine 
acunla la sfarsit de an cu aceste solicitari, iar doamna consilier Trifoi Ioana

infirpaba daca scoala Botiza a awt buget pe anul acesta iar domnul primar spune ca a avut 9[l
mii lei destinali choltuielilor cu bunuri si servicii , domnul cronsilier Cician Ioan spune c,ar acost
bug;,;t se da in functie de cost per elev , iar doam.na directoari: solicita bani pentru autorizatie dle

functionarer dirr punct de vedere a PSI a Scolii Botiza care se ehbereaza in urma realizarii unuLi

proiect printr-o firma specializata autortzata in arest domeniu, iar domnul primar spune cril

doamna directoare trebuia sa solicite mai detaliarl cum ar fi :c,ostul proiectul, avizele si celr:,lalte
ceva concret , iar in raspunsul la adresa de mai sus o sa solicitam sa ne aduca cheltuielile de p,e

anul acesta curn s-au cheltuit bani pe bunuri si serrvicii si apoi mai discutam de solicitarea privind
actt:le pentru autorizatie PSI daca au nevoie de bani sau nu , iiar doamna rconsilier Neag Mariia
sputle ca ar trelbui sa sustinem scoala pentru obtinerea autorizetiei PSI , iar dornnul consilier
Petreus V.'Vasile spune ca conducerea scolii ar trebui sa vina la inceput cle an la Primarie cu un
pro.ect de buget privind necestatile lor si de cati bani mai au nevoir:.

Dornnul primar da citire depusa tot de catre doamna directoare a scolii Botiza se
pro rune la vot si se desemneazape doamnele Ne ag Maria si lylanta Ioana -Mariana ca sa lie
repl\?zentan'ti din pafiea Consiliul local Botiza in consiliul de iadministratie a Scolii Botiza., tortii

con:,iilieri prez<>nti in numar de 11 sunt de acord toti.
Domnul primar da citire rr .344312017 depusa de domnul ]vlos Ioan ,Botiza,nr.7l)

toti ,r;onsilieri prezenti in numar de 11 sunt de acord toti cu aceasta scutire., iar doamna consilierr
Trili;i Ioana spune ca ar fi bine sa-l scutim si pe Bobocea Toade din Dosul Grosanului carl
chirrr ca nu duce nici o mizerie.

La sredinta mai participa si domnul presedinte Consiliul Judetean Maramures Z€,te:l
Galrriel care aduce qele doua contracte care au lbst aprobate la finemtare prin P.N.D.L. etapa II
ale f:'rimariei comunpi Botiza, 5 milioane lei pentru drumuri de interes local si 800 mii lei penlru
Cor rstructia de poduri in comuna Botiza dintre ce'le 4 contractr: depuse da catre domnul pr';imarr
au rrai ramas proiectul cu "Dispensarul uman si r;ediu de PrinLarie "tsi ProiLectul cu Iluminatul
pubtic care nu a fost eligibil aceste doua contracte speram ca t;e vor aproba la inceputul anului
viitor, iar dromnul primar spune ca a mai depus si proiectul ",Centnrl taraditional rural" , iaur

Jonrnul Zelea spune ca acesta nu este eligibil prin PNDL.
Domnul presedfinte Zetea spune ca dupa semnarea celor doua contracte se fac licitatii si

;urr,ele aprrobate s-ar putea sa mai scada, aceste sume au rezlltat din studiul de fezabilitate si
lcet'ile econromii se vor redistribui in interiorul jurletului, iar domnull prinlar spune ca contraclul
;u crumurile de interes local este primul proiect de drumuri care s-a semnat din tot Mararnures,,
Lar <:olelate rcontracte care au venit au fost bani alocati la scoli , la poduri au fost depuse si prr:

lontlurile transliontaliere proiectul cu "Centrul Trraditional rural" care sa speram ca vine un
:ezt,ltat in iama acesata, iar daca nu din primavara anului viitor o sa dezmembram acest proiecl
n sitpte proiecte mai mici si o sa le depunem fiecare pe domeniu lui este in proiect mare si eu.nru
I sa rentmt .[a e[ pana nu reusesc sa obtin fonduri]e necesare, o parte o sa-l depunem pe Gal , o
rart::: pe PNDL III , domnul Zetea spune ca PND,L III vor avea prioritate proieetele care surrt
leja pe lista depusa anul acesta, iar domnul prirnar spune ca proier:tul cu "Dispensarul untan si
;ediu nou de primarie " este depus si se afla pe acteea lista , domnulZetea confirma va fi urrul
lint:e proier;tele prionitare cand vom avea o noua suma de bani pe crlre o rrom discuta la nivelurl
udetlului , itr acelasi timp noi Consiliul Judetean ]Maramures trebuie sa ne concontram pe

-\-



proiiectele noastre care sunt destul de mari care rJepasesc capacitatea administrativade a gestiona
ata. de multe proiecte sunt peste 120 milioane euro contracte pe drrumuri din oare 220l<m drum
jud,etean ,domnul consilier Cician Ioan intreaba daca Valea Izei este inclusa , iar domnul
Ze1'ea spunre ca da sunt cinci trasee de drum judetean unele finantate prin PNDL altele prirr
fonduri europe:ne drumul nordului dinspre judeful Salaj inspre Far,casa,rlrum in Tara Lapusul
infirr Damacuseni irnspre Lapus si Baba careleaga judetul Salaj , apoi leg;atura inspre Somcutia
Mat'e , Mirresu si apoi in Maramuresul Voievodal Valea Izei'70 km si Valea Ruscovei 30 km
dolnnul primar sa nu uitati de conexinile dintre drumul judetean siL localitatile turistice de pe
Yalealzei,

Domnul presedinte Zetea spune ca vineri am aniversat25 ,Je ani de la infintarea
Cor:siliului Judetean Maramures in legatura cu drumurile judetene care fac legatura intre
locrrlitati sumt in suprafata de 850km din acesti C|.J.M. a reusiLt sa re,abiliteze 56km in 25 de arLi

intro Baia Siprie si Birsana iar restul de km s-a mai tumat uD roeys1615 de bidum s-a mai carpit pe
ici ,:re colo, dar nu s-a mai reabilitat nimic, anul ercesta eu am isemnat si arn primit finantad ntunai
drurnul nordului esto in valoare de 50 milioane de euro , iar V'alea lzei es1.e de 116 milioane de
lei r.rrnsonul intre Barsana si Sacel si 36 milioane de lei tronsonul intre Birsana si Vadu Ize>i , itar
38 rrrilioane lei este tronsonul intre Leordina si Poienile de Sub Munte adica 220km de dmm
jud,:tean ia: pe viitor vom avea in vedere drumurile judetene importante si care sunt mai circulate
, sa putem s;a le realizem pana la capat toate aceste proiecte necesita multe cofiinantari nu lot este
elig jibil pe rm proiect european pe langa proiectele cu reabilitratre de drumuri jrldetene mai :rveim

si alte proiercte :proipctul cu sistemul de managernent al deseurilor, jProiectul cu aeroportul .,

Proiecte transfi:ontariere, Proiect privind reabilitare Palatului Administrativ, Construirea
Cer trului integrat ISU , iar angajati Consiliului Judetean Mramures sunt tur nurnar de oameni
caro reuseso sa implementeze un anumit numar dle proiecte ce trece peste capacitatealor incep sa
fusiureasca proiectele si nu mai reusesc sarealizeze la timp aoeste proiecte , eu vreau ca in anii
201';)-2020 contractele acestea care le-am semnal sa le duc la bun sfarsit inclusiv drumul judetean
de 1re Valeal Izei sa se inceapa licitatiile iar in primavaravara2Ol8 dupa ce trec contestatiile sa
serr nam corntra.ctul , domnul consilier Poienar l.oan spune cel mai bun drum care s-a reaLi:zat
intr-un an este drumul Dej Baia Mare , domnul il,etea spune oa nu si-a realizar intr-un an ci
drurnul Siglhet Viseu s-a executat intr-un an , iar domnul consilier lletreus V.Vasile spune ca se

se aiba in v,edere ca drumul de pe Valea Izei sa fie unul prioritar , iar domnulTetea spune ca il-a
vorlrit anterior si acest drum chiar este unul dintre proiectele prioritzre arer finarntare se va e><ecuta

intr,:, anii 2019--2020" iar cand vafr faza de proiectare ne vom aduna la discutii cu toti primarii
din localitallile de pe Valea Izei si vom stabili fie,care ce retele au si nu au: de a,pa, canalizale sjt

vont lua pe fiecare i4 parte cum sa incep lucrarile pentru a nu ne bloca intre noi si sa nu rarnana
lara utilitati , trebuie sa ne concentram impreuna toti ca sa iasil lucralrea bine , sa dam o tema dt:
proir;ctare in carea toate utilitatile sa fie sub drum nu stim daca vom putea din punct de vedr:re
tegr t si telurologic, sa fie un canal colector prin care sa treaca si apa si canalizarea si telefonia sii

ourr:ntul si acesta sa mearga pe langa drum sa nu mai vedem fire de electricitato pe Valea Iz:ei , in
farilr: europione dc€St sistem se poate , iar la noi in tara nu ne da voie.Vreau sa va mai spun ca am
cbtinut o surma suplimentara de bani pentru bazinul de la Runou pe oareo sal ftnalizam in trei
mi ;le zile urmand ca apoi sa facem aductiuni de apa catre Sig;het aproi catre toata Valea Izei
pen:ru a putea completa resursele de apa care in ultima vreme au sczrzut er;te un deficit de apa,
ica<le foarter mult pu::a freatica, a doua chestiune foarte importanta: s-au luat primele masutori si
in discutie ou domnul ministru Simon si cu repre:zentantii firrrLei l'ansga.zul, exista bani in
:ug:rt pentnr a se realiza studiul de fezabilitate si. PT proiectului pentru aductiune de gaz de,la
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Si5;het peste V'alea Izei inspre Viseu si Borsa iar anul viitor s-ar purea sa avem si executanl.ant al
lucrarii si daca se merita sa se faca investitie daca vor fi clienti si aLu pus aceasta problema finna
Ttmsgaz, aceste doua proiecte sunt foarte importante sa fie pornite de la Bucuresti acunl ca
av(:m doi nninistri din Maramures in guvern si apoi vom mai vedea .

Domnru primar multumeste domnului presedinte Zetea pentru toate proiecte cu
finmtare arCuse in Maramures si sunt convins ca anul viitor I\{aram,uresul va fi un adevar sarti,er
ata. in localitati cat si pe drumuri judetene pe care aveti semnate deja contractele de finantere
si i'a dorina succes in continuare in activitatea dumnevoastra.,

Domnrul primar intreaba daca rectificare pe salarii anul acesta vaL fi , iar domnurl Z,etea
spu ne ca nu , rru puteati mari salariile daca nu a'v'eati sursa de finantare asigurata de la inceptul
ant lui , iar domnul primar spune ca functionari publici daca ne dau in instanta pe legeer oar€) a
intt;rt in vigoa:'e pe 1 iulie ne castiga si noi trebuie sa le dam:;alariile retroactiv , domnul Z)etea
spurle ca frtmctionari publice sunt platiti de Cosiliul local cu un saleriu aprrobat de Consiliu lor;al
si t'ebuie sa -si asume acesta raspundere , iar domnul consilier Cician Ioan intreaba in leelatura
cu r.l.epozittrl ecologic de la Farcasa stadiul realizarli acestuia , iar domnul Zetea spune ca iuli<r
201'5 cand am intrat in functie proiectul acesta in suma de 60 milioane euro finantare europsna
pertru Consiliul Judetean avea derulare in proce.nt de 10 o% si execurtie tot acuma , iar in
mo'nentul rle fata s-a ajuns cu executia de 80Yo,iam inchis toate proiectele din judet de la Elorsiit,
Sigfret , Seini , Targu Lapus, Baia Mare un singur contract ne-a ramras in rlerulare care inse,amna
constructia efectiva a celulelor de depozitare terenul amplasarii stallei estro in panta nu eu l-arrL
alet este posiblil nu are studiu de stabilitate exista alunecarii de teren ce este construit pe el
alulteca la vale si am comandat un studiu de stabilitate facut dle exprlrti veniti de la Bucurer;ti irr
dec:,:mbrie 'vafi gatapentru a putea construi celulele respectil'e , la iLnceputul verii putem cfriar'
dacr nu se liermina celulele de construit putem sra operationalizam s;istemul partial adica de la
colcctarea sa terminam licitatiile pe colectare in localitatii, iar in paralel se desfasoara licitatiile
pentru seleotarroa operatorului pe depozitul de la Farcasa si operatoli pe colectarea deseuri pe
loctLlitati si atunci am putea sa avem operational sistemul in fr:lul urmator sa existe operatori ceLre

vin si colecteu,a de la oameni in relatia cu fiecaue Primarie transportul l<lr la statiile de trrunsli:r
fiecine undr; este arondat Moisei , SIGHET , Grosi acolo se vor realizapr,ocedurile de seleotare a
desr:rurilor F)e crole regenelabile , ce le care se pot utiliza, altele se compacteaza si cu un grad de
conLpactare cel putin jumatate se duc spre Farcasa dar nu mai faci sapte drumuri faci numai doua
cu E 4]eeasi cantitate de deseuri ar trebui sa scada 'pretul , iar acolo sa intre prin statia de tratire
me<,ranico-biologica prin statie de osmoza prin toate utilajele c:are sunt reabzate sunt in perioacla
Ce rcceptie panala depozitare, iar la depozitare ori la amplasamentul de la Sarbi sa facem cr

Cep -rzitare ternporara sau pe cele doua la Grosi o:ri la Sighet care deja este prea departe sa stea
lco.ll o perioadla pana cand vor fi gata celulele arn inaintat foaLrte mult cu acest proiect , virLrl
;onrisia europeana si ne da amenda pe zi de 200 ii de euro uncle nu s-au inchis depozitele noi in
Mallmures le-am inchis, domnul primar spune ca simtim noi PrimLariile deoarece s-a dublat
pretril de trensport a deseurilor , depozitul de la Chosi de langa Baia Mare s-au cheltuit 4 milione
Je e uro pentru a se inchide acest depozit, iar domnul consilier Malrta lo:rn spune ca ne-arr
ruc.rat de acesta vizita a dumneavoastra la noi , iar cu proiecl.ele ce le aveti in derulare sa.va clea
Durtnezeu sanirtate si spor sa le puteti duce la bun sfarsit noi .ya rasplatim prin sustinerea in
;ontilnuare , doamna Neag Maria spune ca sunteti un bun oraLtor ne-ati detaliat si ceea ce ru am
;olir:itat noi
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