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PROCES-VERBAL

Incheiat azi 21.05.2012, cu ocazia tinerii sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza aceasta
sedinta fii'd convocata de catre D-na Trifoi loana, primarul comunei Botiza.

D-na Rus loana , consilier in cadrul Primariei comunei Botiza, cu atributii de secretar in
baza dispozitiei primarului , facand apelul nominal constata ca sunt prezenti5 consilieri din
totalul de 1 1.

Sedinta fiind legal contituita , presedintele de sedinta D-nul consilier Orghici Victor ,supune spre aprobare punctele de la ordine a de zi, dupa cum urmeaza:

1 ' Rectificarea bugetului local in suma de 100 mii lei alocati inbazaHotararii nr.59 a
Consiliului Judetean Maramures -sume repartizate din cota de Z0 yo calculata dil cotele si
sumele defalcate din unele venifuri ale statului penru sustinerea programelor de dezvolatre locala
si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantaie lJcala , defalcat pe surse :

a.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(cod 1 1.02.06.) -50 mii lei
b.Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(cod

04.02.04.) -50 mii lei
Rectificarea bugetului local in suma de 2 000 mii lei pentru finantarea programului

privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilo de interes judetean"su de interes
local aprobat prin H.G' nr'.577/1997, republicata , cu modificarile si compietarile ulterioare in
bazaConventie nr. 2542 din 11.05.2012 dintre ConsiliulJudetean Maramures siConsiliulLocal
Botiza

2.Reanalizarea hotararii nr.33 I 20 I I ;
3.Stabilirea sume privind inchirierea prin licitatie publica pe anul 2al2 apasunilor din

administrarea Consiliului local B otiza;
4,Diverse

D-nul Orghici Victor-presedintede sedinta da citire ordinii d,e zi asedintei si
supune spre aprobare ,toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordine a d,e zi
prezenate.

D-nul Orghici Victor da citire procesului verbal al sedintei din 13.04..2012 si toti
consileiri prezenti sunt de acord cu el.

D-nul Orghici Victor-presedinte de sedinta aduce la cunostiinta consilierilor
ptezenti de incetarea mandatului de consiler a domnilor Poienar Florea si Cician Ioan
drept pentru care s-a emis Hotararea rv.9/2012

-D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta da citire proiectului de hotare initiat de d-na
primar de pe punctul I de pe ordinea de zi

-D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 1 , iar din totalul de 1 1 sunt prezenti 5 consilieii prezenti,toti consilieri prezenti sunt de
acord.



D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta da citire raporfului compartimentului
impozite si taxe intocmit de domnul Dolca Ioan consilier (impozite si taxe) din cadrul Primariei
comunei Botiza in urma adresei cu nr.137 1212012 de la Institutia Prefectului judetului

Maramures

-D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 2 ,iar din totalul de I 1 sunt prezenti 5 consilieri prezenti, toti consilieriprezenti sunt de
acord.

D-nul Orghici Victor presedinte de sedinta da citire proiectului de hotare initiat de d-na
primar de pe punctul 3 de pe ordinea de zi .

D-na primar spune ca terenul inchiriat gazdelor de stana , nu le putem da gratuit , se face
inbaza unui contract de pasunat si se plateste inchirierea in functie de ha de pe fiecare munte .

D-nul Dolca consilier (atributii impozite si taxe) propune sa se plateasca contractele de
inchiriere pasuni in functie.de suprafata declarata eligibila suma de 20lei lha.

D-na primar propune o taxa minima de 20 lei pe toata suprafata de pasuni inchiriata ,
indiferent daca este elieibila sau nu.

-D-nuiOrghici Victor presedirite de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 3 , iar din totalul de 1 1 sunt prezenti 5 consilieri prezenti, toti consilieri prezenti sunt de
acord.

Nemaipunandu-se alte probleme in discutie , presedintele de sedinta declara lucrarile
sedintei inchise.
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