
ROMANIA
ruDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 16.12.2016. cu ocazia tinerii sedintei ordinare (lonsiliului 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 , primarull comunei Botiza.

D-na Rus Narcisa Ioana , secretar irr cadrul PrimarieiL cornunei Botiza, facand apelul
nominal constata ca sunt prezenti consilieri din totalul de I 1.

D-na Manta loana-Mariana -presedinte de sedinta da citire procesului ,,rerbal al
sedintei din 22.11.2016 si toti consileiri prezenti in numar de I I sunt de acord cu el.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-na Manta Ioana -Mariana ,

supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa currL v.rmea:za:
l.Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 20.[7
2.Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al comunei Botiza inbaza

Jeciziilor primite de la A.F.P.Maramures si a Dispozitie primarulu|rr.l40l05.12.2016 privind
rectificarea bugetului local pe anul2016 in conditiile art.82 din Legeer rr. 27312006 cu modificarile si

rompletarile ulterioare si a contactului de administrare a padurilor nr.2624/2007 incheiat cu Ocolul Silvic
Dragomiresti;

3.Hotarare privind aprobarea preturilor de referinta pe specii/grupe de specii, gradle de

irccesibilitate , sortimente dimensionale si natura produsului
4.Diverse
Domnul primar mai are o propunere pe ordinea de zi aprobarea reprezentarii unuji avocat

Primariei Botiza in proces cu Parohia Poienile -Izei , in vedere redacl.arii recursului la Tribunalul
iMaramures pentru trenul "Fata Ratului".

Doamna consilier Neag Maria spune ca trebuie aprobat planul scolar, iar domnul
rrimar spune ca numai dupa ce avem avizul Inspectoratul Scolar Maramures va putea fi arprobat

rrintr-o hotarare .

Din totalul de llconsilieri , prezenti un numar de 11 consilieri toti sunt sunt de acord
;u cele patru puncte de pe ordinea de zi .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul I face
rrmatoarele precizai:

-taxele si impozitele locale sunt la fel ca in anul 2"016 cu urmatoarele modificari
;ertificatele de producator si cametele de producator in suma de 60 lei ;

D-na presedinta de sedinta Manta Ioana -Mariana surpune la vot proiectul de hotarare
le lapunctul 1, toti consilieri prezentiin numar de 1 1 sunt de acord.

Domnul primar da citirii proiectului de hoilarare de la punctul 2 face
r rrmatoarele precizari :

-s-au primit de la finante in luna noiembrie 2016, suma de 124 mii lei , s-a facut o
rlispozitia nr. 140/2016 pentru Scoala GimnazialaBotiza pentru a-si putea plati salariile , 75 mii
lei de la Consiliul Judetean Maramures, 30 mii lei de la Ocolul iSilvic Dragomiresti , iar rilomnul

1:rrimar da citirii proiectului de hotarare privind modul in care se vor cheltui acesti bani .Domnul
1:rrimar spune ca bani de la drumurile agricole nu-i vom putea cheltui anul aceasta dar: ca sa-i

lrutem prinde pe buget vor ramanea in fondul de rulment, bani primiti acuma de 2 miliarde de lei



derulare si restul de bani pe

viitor.
Domnul primar spune ca

puturi de apa in vederea forajarii
firma face foraje la 100-200 metri
apa 3 litri pe secunda, aceasta I

insuficiente, ar fi bine sa facem i

pentru aceasta.D-na consiliera T
frigorifica de la Caminul Cultural
acelasi agregate , insa numai
suprafata bucatariei.

D-na presedinte de sedinta
de la punctul2 , totr consilieri p

Domnul primar da ci
urmatoarele pr e cizari:

-preturi de referinta de
categorii de specii , distante
nr3992109.12.2016. ;

D-na consilier Trifoi Ioa
lemn de foc din lemnul de lucru
primar spune ca s-ar putea dar sa

suficient acesta existand in padu

exploatata numai cu caii , dar
pentru a scoate aceste lemne din pad

Domnul consilier Costin
platesti pe lemn pretul din rampa d
exista pentru taiere 8000 mc lemn
preturile de pornire minime de

Primaria cu cat putea sa-l vind cat

noi mergem sub pretul asta trebuie
V.Vasile sa se faca licitatie domn
domnul primar spune ca toata
poate licita ,dar au voie numai fi
legea silvica , firmele ar putea sa p
firmele si pe acesti oameni pretul
drum auto.

D-na presedinte de sedinta
de la punctul 3 , nu s-aluat nici o
reprezentanti Ocolului Silvic Drago

Domnul primar prezinta si
Dare a dat in judecata Comisia
deoarece in anul 2002 nuli s-a
respectiv Hotararea nr. 51712002 , d consilier ltrifoi Ioana care in anul2002 a fost primar si

de rulment c,a sa puterrr sa-i alocam pe investitiile din anul

urma unei discutii cu o firma carc realizeaza forcjarii de

bazinul <le captare ra alpei de pe Valea Sasului , aceasta

un pret de 70 euro pe metrru liniar si garanteaza un debit de

de forajarrl ne-a trebui 'vara cand apele de suprafata sunt
foraje ca sa nu mai al'ea probleme cu apa s-a prinLs bani si

foi Ioana intreaba il lergatura cu agregatele de la. camera
s-a intamplat cu ele , iar domnul primar spune ca sunt tot

a si faianta nu s-au putut recupera, in schimb s-a marit

Manta Ioana Mariana , supune la vot proiectul de hotarare
ti in numar dg 11 sunt dr; acord.

proiectului de hotarare de la punctul 3 face

ire stabilite
ite de Ocolurl

intreaba daca nu se poate pune o cantitatea mai mare de

tru a satisface nevoille populatiei din comuna, iar d-nul
m noi diferenta din bugetul local , lemn de foc este

"Sub Plai" aceasta padur:e este una de tursi care poate fi
ii din localitate nu mai detin animale de tractiune ( cai)

, toti cetatenii din Botizl solicita lemn in rampa
Ioan -Dorel spune cau d,aca mergi sa scoti cu caii lemn

ul primar spune ca nLu este asa este pret fasonat la cioata
foc si rasinos care trebuie taiat pana la 01.01.2018, sunt

ri servicii 60 lei mc plus tva egal cu 72lei mc lemn si noi
populatie ne scotem doar cheltuielile pe cat platim , daca

punem banLii din bugetul local , d-nul consilier Petreus
primar spune ca pe licitatie sa rezulte pretul cel mai mic,

de 8000 mc lemnLe trebuie scoasa la licitatie oricene
e , oameni ou cai nu pot participa la licitatie nu le da voie

oamenii cu cai perntru a scoate acest lemn dar platind
prestari servicii iese la 100 lei la mc lemn tras cu cai la

ta Ioana Mariana ,, supune la vot proiectul de hotarare
hotarare urmeaza sa se mini analizeze si sa se consulte cu
iresti , urmand ca sa fie inrdtati intr-o sedinta viitoare .

ia cu procesul pe rol cra Parohia Ortodoxa Poienile-Izei
de Fond Funciar Botiza.prin care solicita teren Fata Ratului
la cunostiinter raspuns la c,erere depusa laLegeanr. 112000

pe lemnul clin padurea comunei noastre pe

Silvic Dragomiresti comunicate cu adresa



presedintele Comisiei Locale de
comunicat raspunsul la cerere nu ar

in judecata abia acum , iar domnu
arhiva pentru a cauta hartia prin
Fond Funciar Maramures . iar in
Draeomiresti sentinat nefaborabila
ne-am angajat avocat pentru a putea
Cician Ioan intreaba cum
instanta pe suprafata de 23.12. fa
nu au alte acte in plus fata de cele
comunicat hotarare Comisiei Judete
faca contestatie la hotararea
Ioana spune ca au putut depune o

specificat acest lucru si in intampi
propune angaJarea unur avocat ln

D-na presedinte de sedinta
de la punctul 4 , toti consilieri

Domnul consilier Cician
Poienile lzei daca este stabilita . iar
data de 27 .02.2017 acest proces
ca atunci cand s-au inceput lucrarile
Primaria Poienile -Izei a venit cu o
am propus vechea delimitare, care

acestia au trimis hartiile la mini
primar spune ca s-a platit un expert
Izei careurmeaza sa vina lafata

D-nul primar spune ca ln
Maramures cu nr. 6682/08.12.2016
mai este trecuta clasa primara de la
elevi , doamna consilier Neag Ma
mentinerea acestei clase primar de
plateascasalariu acestui postpe I
riscul ca sa vina un cadru didactic di
ajutam cadrele noastre sa putem o
localitate , doamna consilier Neag
de la Valea Sasului are postul asi

Botizadin centru
D-nul primar intreaba daca

2019 vor fi copii , iar doamna con

,domnul primar spune ca el este di
anul 2018 vor fi 10 -12 elevi .iar
lnseamna ca nu mai are rost finanta
sau2 ani de zile daca pe viitor nu ex
le pe Valea Sasului se va desfiinta ,

Fond Funciar Botiza spune ca nu crede ca nu i-a fost
i stat Parohia Ortodoxa lPoienile Izei atatia anii si sa ne dea

primar spune ca noi la ora actuala trebuie sa melrgem in
a fost comunicata acea.sta hotarare a Comisiei Judetene de

urma sentinta civila nr.554/2016 data de Judecatoria
ua pe care domnul primrar o da citire noi PrimariaBotiza

face recurs la Tribunalull Mlaramures , iar domnul consilier
Parohia (Jrtodoxa P'oienile -Izei daca au acte depuse la

Ratului pe) care o solicita , domnul primar spune ca ei

depuse singurul motiv de care ei se agata este ca nu li s-a

de Fond Funciar nr. 51712002 in termen ca ei sa poata sa

isiei Judeteane de Fon<l Funciar . d-na consilier Trifoi
cerere la Legea nr. 2,17/2005, d-na secretara spune ca

depusa la Judecatoria Dragomiresti , iar domnul primar
sens pe dornnul Andreica Stefan Claudiu .

anta Ioana Mariana , supune la vot proiectul de hotarare
in numar de 11 sunt de ar;ord.

n intreaba in legatura cuL lirnita teritoriala dintre Botiza si
omnul primar spune cara\/em proces pe rol cu termen in
pe rol din anul 2012, iar d-na consilier Trifoi Ioana spune

a PUG Botiztt a fost realiizata stabilirea limitei de hotar. iar
ianta a limitei dupa tererLurile lor , iar noi Primaria Botiza
si la ora actuala, apoi au venit reprezentanti de lajudet,

I administratiei si a ramas l arianta stabilita de noi , domnul
cu suma 1500 lei in acr:st proces cu Primaria Poierrile -
lui.

cu adresa primita de la Inspectoratul Scolar
pentru aprobarea Retelei Soolare anul2017-2018 in care nu

la Valea Sasului intrucat sunt numai un numar de 6

spune ca Inrpectoratul Scolar Maramures va aprolba

Valea SasuluLi numai da.ca Primaria se obliea da inL scris sa

de zile , domnul consiilier Cician Ioan spune ca exista
alta localitat,e nu de la rroi din localitate noi dorim sa

itie la Insperctorat ca pe post sa fie un cadru didactic din
ria spune oa nu se poate pune o conditie ,iar invatatoare
fiind titular la clasa pregatitoare de la Scoala Girmnazila

a clasa primara de pe Valea Sasului in urmatorii anii 2018,
ier Neag M:lria spune ca viitori anii vor fi 4 ,5,3 copii

s sa plateasroa acest post in anul curent numai daca in
numarul copiilor este in scadere nu am facut nimic
acestui post si nu are r(cst finatarea acestui post pe 1 an

sta copii oricrum daca nu sunt copii postul cu clasa primara
adresa venita de la Inspr:ctoratul Scolar Maramures este



adresa Consiliului Local B otiza, iar
lnvatamant din cadrul Consiliului

suntem la minim de copii inclusive
propune sa ne comunice de la sec

localitate .

printr-o adresa scrisa situatia pe u
comisiei de invatamant sa solicite
prima sedinta de Consiliul Local sa

de sedinta declara incheiate lucraril

MANTA I

-na consiliera Trifoi Ioana spune ca Comisa de

sa faca un raport in acest sens

Doamna consilier Neag spune ca oricum si cu clasele de la scoala din centru
clasa pregatitoare, domnul viceprimar Pasca Viorel

I Scolii numarul copiilor pe clase de la toate Scolile din

Domnul primar da citirii iprimate de la Inspet;torratul Scolar Maramures cu nr.
6682108.12.2016 cu termen pana in .01.2017 si propune sa solicitam de la doamna directoare

ii anii cu prosibili ele,ri , domnul primar se adreseaza

de la Scoala sa le analtizeze si sa faca un raport ca apoi in
tzam sfirrafra

Nemaipunandu-se alte prob in discutie doamna Manta Ioana Mariana -presedinte
sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINT

r?\\, -4

SECRETAR
RUS IOANA .
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