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Inclreial azi 19.12.20 1 7. cu ocazia tinerii sedintei ordi nare Consiliului
BO fIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Prirnariei comunei
sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Frlorea , prima.rul comunei Bot

D-n,a Rus Narcisa Ioana, secretar in cadrul Primariei comunei Botiza
nor rinal constata ca sunt prezenti I I consilieri diin totalul de 1l.

D-nLul lPetreus Vasile -presedinte de sedinta da citire procesului
14.1I.2017 si toti consilieri prezenti in numar de 11 sunt de acord cu el.

SedintaL fiind legal constituita, presedintele de sedinta D-null Petreus V
apr( xbare punctele d,e pe ordinea de zi, dupa cunn \rmeaza:

l.Hotarare privind modificarea bugetultri local al cornunei Botiza
2.Hotatare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;
3 . Hotarare privind acttalizar ea inventaru lui bunurilor din domeniul

Botiiza:
4. t)iverse.
Dornnul primar mai propune o modificare,lapunctul I de pe, ordinea

pri'r ind rectificare si modificarea bugetului local al comunei Elotiza s-a mai pri
AN \F MV[ cu sume pe hotarari judecatoresti si .]0 mii lei de la Ocolul Silvic
ce € m facut convocatorul , domnul primar intreaba daca mai sunt altle propu
sup ma la vot

Dornnul presedinte de sedinta Petreus 'Vasile supune la vot ordinea
mor,lLificarea la punctul i propusa de catre domnul primar si toti conLsilierii
I 1 r unt de acord.

Dornnul primar prezintaproiectul de hotarare de la punctul 1 facand
pre<'izart:

-la srcoala Bot\za s-au primit 26 mii lei suma cu destiniltie specificata
judr:,catoresti , iiar la pe bugetul de la primarie domnul primar da cirtirii proi
sper:ificand capitolele cu modificarile aferente la fiecare, apoi intreaba daca
iar <:loamna corrsilier Trifoi Ioana intreaba suma alocata iluminatuluil , iar dom
oa eil;te 96 mii lei

Domnul presedinte de sedinta Petreus'Vasile supune la v,ot punctul
zi t<rti consilieri prezenti in numar de I 1 sunt de acord.

Donnnurl primar prezinta urmatoarele la punctul2 de pe ordinea de zi:
-s-a mai discutat in legatura cu anumite taxe intr-o sedinta anterioara.

proi,octul derhotarare cu stabilirea taxelor si inpozritelor pe anul 2078i , s-a discu
;on isia de rsper:ialitate a Consiliului local nr. 1 , avem avizul i:avorabil de la ce
I si ,2 , referatul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a pri
rrmiirtoareler modificari la taxele si impozitele locale:

- la r;lailiri de la 0,1 l-am modificatla 0,1.[ ,la terenuri si constructii am
;alcrrrl 25lei si am modifrcatla 28 lei. la terenuri arabile deIa45lei la 48 lei.la
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leiIa26lei,la terenuri fanete dela23leila26lei , la vii de Ll50 leri la 53 lei ,

lei la 53 lei, la padure delal2lei la 16 lei, la teren cu apa de la 3 lei la 6 lei,la
de a 30 lei la.l3 lei.Aceste modificari s-au reali;zat rnbaza inflatiei cu 3% si d
imlrozitul pe profit dela 160/ola I0%, am mers oam cu 10% .modifiicari la tax
loc,ile .Morlifirlarile s-au mai facut la taxele locarle: taxa pe camin de la 600 I
taxn de salLubrizaro ne-am gandit sa punem pe persoanafrzi<:a de 3 lei /luna
juri,;lice(ag,enti ecornonici ) 200 lei , iar cu 3 lei /persoana / luna taxa salubri
75(tOlei/luna , iar noi platim 14500 /luna la firmeL de salubritate iar cliferente
sup,rlrtam din bugetul local am regla un pic aceasta taxa de salubritarte nu mi
fanrilie de rloua persoane sa platesca aceeasi sunra ca o familie cu 1i persoane
fon rrat din 4 persoane va plati 144leilan, iar o familia formata din 2 persoane
in c,rrmparatie cu veche taxa de 50 lei/an pentru o familie tinand cont ca s-a du
pre :ltator , lfaxa de piata de la 5 lei la 10 lei la perso ane ftzice si de la 10 lei
care vin la piata cu rnasina proprietatea si trebuii: sa facem curatenit: dupa
dup ir ce ei plearca din piata cu doi oamnei benefiaciari de Legea nr.4l16l200l si
eva;,i:iune fiscala , iar la agenti economici de pe raza localitatii am marit taxa
mie mi se pare echitabila aceasta taxa.

Domnul primar spune ca sunt discutabile aceste taxe se mari pot face
ca Ina exagerat cu nici o taxa dintre cele amintiter, iar la taxa cle salubritate chi
cettrleni dinL localitate , trebuie sa adoptam o hota.rare cu aceasta subventionare
de 1r800 de lei ,taxa de casatorie de la 200 lei la 300 lei cas:rtorie oficiata in
si dnminicau,ta>:ala apa o sa facem cand vom adopta o hotarare si la taxa de
aveli intrebari .legate de punctul I de pe ordinea <Ie zi , iar dornnul r:onsilier P
intr,;:aba ce motivare este la majorarea taxelor si :impozitelor locale oatre popul
prlnar spume ca datrorita inflatie de 3Yo si diferenta de impozitul pe profit
la prr:'imarii de (i%o adnrnate aceste doua este 9o/o , i.ar noi le-am marit cu I\Yo, ia
spu le cata:ra la salurbritate a fost stabilita bine pe persoana in comparatie cum
pe lri,rmilie, domnul primar spune ca al doilea motiv pentru crare suntem obli
si irr'rpozitelle locale sunt veniturile pe care le avem noi la primarie , veniturile
actt rala in anul 2017 sunt mai mici comparativ cu cheltuielie cu salariile si
prir rrariei acest,ea depasesc veniturile proprii cat incasam de la popuJlatie nu
intr,;:,tinerea si lunctionarea institutiei , domnul consilier spune ca numai din
sa sii acopere aceste cheltuieli nu sunt si alte solutii , domnul primatr spune ca
can{ 1. a preluat el primarie in anul 2012 veniturile proprii erau de 170 mii lei
ven turi proprii sunt de 561 mii lei , iar doamna c,onsilier Trifoi IoarLa spune ca
Jin imul 2012 <>at au fost iar acuma la ora actuala sunt alte sume mali mari ,

spur re ca s-iru nnarit veniturile proprii de 200 % in cinci ani de zile , domnul vi
rresl,e salariul sii venitul propriu trebuie sa creascia de undeva sa fie un fel de
prirurar spune oa inca nu am incasat salariile marite din iulie ci tot pe cele vec
lveln bani sia le platim si asa le vom plati si la anul viitor dac:a nu apare bani
ilonnnul vicreprimar spune ca venitul net nu o sa poata ramane pe r,'enitul brut
;alar:'iat acun cleoarece va scadea, ca din anul2018 se modifica si codul fiscal
;alariatului la stat care vor fr de 35Yo ne obliga sa dam salariil: marite sa avem
:on r:ibutiile la stat, iar domnul consilier Petreus Vasile spune ca cu aplicarea
le la 01.01.2018 multe firme vor pleca din Romania,iar domnul primar spune
loar cele care nu au platit nimic la stat si nici nu vor sa plateasca do,ar acele fi
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firr rele straine doar firmele romanesti au platit la stat , cate branci straine au pl
verrit statului roman credeti ca aceste nu fac prolit in Romania, tot investitor
un ilxemphr de investitor din Botizaneamtul de.pe sesuri face turism si nu
leu deoarece detine un ONG toate profituri si le incaseaza ac<>lo si nu plateste
bar ut, donnnul viceprimar spune ca are firma nonprofit firma ca a lui sunt
dormnul co,nsilier Petreus V.Vasile spune ca nu poate fi luat la rost , domnul
firr ta lui este legala, domnul consilier spune ca statul inlesneste si domnul p
ast:l vrea statull sa naodifice prin Codul Fiscala sa nu mai poata firmele straine
pro llitul la ei irr tara, si sa nu plateasca impozitul. pe profit in Romarnia in
aici in Romania.

Domnul primar spune ca din moment ce le-a oferit cetatenilor din I

cannlizare., iluminat de ce sa nu plateasca impoz;itele si taxele cand le oferi
ftscrirl prevede sa se treaca in alta grila de impozitare, iar domnul consilier
spun'te ca toate acestga in legatura cu taxele si impozitele locale ar trebui spuse
pof ulara, i:r domnul primar spune ca o sa le spuna si la oamerni din localitate
spuilre sa li se engumenteze din ce cauza s-au marit impozitele si taxele locale .

Domnul primar spune ca noi suntem la nivelul impo:zitelor daca am p
caniitlizare r;i inLstalatie electrica ar trebui sa stabillim 1000 lei /mp si noi
lei , rmp farcu apa si canalizare, iar noi le dam la oameni apa si panali:zare daca
pre''ederile Codului Fiscal , domnul consilier P,etreus V. Vasile spune ca d
inv,;:stitia let ap,a si canal trebuie sa o dam la popurlatie gratuit, iar domnul pri
tim l credeti ca se poate recupera, ca sa putem recupera noua ne trebuie l 0
ven jiturile noastre proprii si trebuie aceste investitii si mai intretinute, domnul
ar f ideal daca am mai reduce din taxele si impozitele locale ., doamna consil
spurre cataxa cle salrrrbritate a fiicei sale in Sighet este de 8 lei/persoana/luna, i
lei rpersoanLa si ne rnai si plangem unii consilieri ca este mult , domnul prima
ajulrirm pe c,ameni cu subventionarea lataxade salubritate cu alte cheltuieli ,

viit,rr avem colhnatari in valoare de 800 mii lei d,s lei la lucrarile pe care le
undr;: sa punem noi , statul iti da o parte iar o alta parte trebuie, sa puna Primari
taxcle si impoz:itele locale .

Dornnul prirmar intreaba daca mai sunt alte propuneri sau modificari
acer;rt punct de pe ordinea de zi, doamna consilier Neag Mario Spurtro ca suma
este mica nru i se pare foarte mult este echitabil, comparativ cu suma la salubri
pen,m fiica dansei la Sighet, este mai simplu si rnult mai usor de platit 3 lei
cu c,rlmercianti din piata de la noi acestia lasa mormane de mizerie clupa ei ,

Pet leus V.'Vasile spune cel care incaseaza piata ar trebui sa-i urmaresca sa v
nu rrrizeria sa-l traga la raspundere , domnul consilier Petreus Vasjile
merrajer ma.i mare si sa strangamizeria ei daca nu ve-ti fi sanctionat .Domnul
Dorr;:l-Ioan propune sa nu se mareasa taxele si inLpozitele sa ramana ca si cm a
20r",t.

Donnnutl presedinte de sedinta Petreus'Vasile supune la v,ot punctul
zi d n numarul total de 11 consilieri prezenti 8 sunt pentru , iar trei sunt im
:on:,iilieri Pr:treus V.Vasile. Costinar Dorel -Ioan si Trifoi loana.

Domnul primar face urmatoarele precizari la punctul 3 de pe ordinea
'du1ra cu stiti la 31 decembrie a fiecarui an se acttalizeaza inventaru.l bunurilor
nta:rulat toilte r-rlitele comunale avem extrase cf, caminul cultural, statia de , dispensarul
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valorile aferente frecaruia creste si valoarea totala de

buie actualizat inventarul anual .

inte de sedinta Petreus Vasile supune la v,or punctul
zi t:tti consilieri i in numar de 11 sunt de acord.

Domnul v r spune ca nu a desfundat nimeni santul cu apa de
carr], duce la neamt a trebuit sa mergem noi din Primarie sa rezolvam pro
prilnar spune ca i din localitate asteapta sa le facem noi Primaria pe
intreaba pe do consilier Petreus V.Vasile daca asa este corect si sa nu
lml)ozlte sl taxe e asa vrea populatia din localitate daca ne-au votat trebui
spune domnul co ier, domnul primar spune ca am realizat ce s-a putut si
dozrmna consiler g Maria spune ca fiecare cetatean are clbligatia sa c
sau daca nu face atunci sa suporte consecintele atunci cand iese apain

Se mai pro presedinte de sedinte pe urmatoarele trei luni ianuarie,
201i8 domnul consi ier Poienar Ioan. toti consilieri in numar de 11 rsunt de

Nernaipund alte probleme in discutie in prezenta sedinta domnul
sedrnta Petreus Vas declara inchise lucrarile sedintei
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