
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILI LL LOCAL BO'IIZA

PROCES.VERB

lncheiat azi 22.02.2018, cu ocazia tinerii sedintei

BOTIZA, care se desfasoat'a in sala de sedinte din incinta

sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea,
D-na Rus Narcisa loana . secretar in cadrul

nominal constata ca sunt prezenti 1 I consilieri din totalu
D-nul Poienar Ioan -presedinte de sedinta

30.01.2018 si toti consilieri plezenti in numar de 1I
Sedinta fiind legal constituita, presedintele de

aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urm
l.Hotarare privind adoptalea bugetului local pe

Administratia Judeteana a Finatelor Publice Maramures:

2.Hotarare privind modificarea organigramei

specialitate a primaru lu i ;

3. Hotalale plivind aprobalea trecerii din domeni

a comunei Botiza;
Domnul primar rnai ale cloua propuneri pe ordin

schimbului de teren din Baita cu terenul de la statia de

pentru a se putea finaliza schimbul cu cei doi proprietari

realizarea amplasamentului statiei de epurare si canal

comunale.
Din totalul de consilieri prezenti in numar de 1 1,

cu toate punctele de pe ordinea de zi si cu pr:oiectele de

consilier se abtine in Dersoana doamnei consilier Trifbi I

La sedinta mai participa doamna dirrector Sidau
de incepelea sedintei do astazi care spune ca :

-la scoala Poienile -lzei, llrimaria a cumparat

comparativ cr"r scoala lroastra nu au avut copii la olimp
evaluarea nationala. nu depinde numai de dascali aceste

cat sunt de dotati cat sunt de seriosi sunt anii itl care av

anii in care generatiile sunt mai putin bune, este mai usor

-referitor la naveta cadrelol didactice din scoala

scoala am facut urr calcul inclusiv luna ianuarie si avem

invatatoare care vin una de la Rozavlea si ur.ra de la Sieu

aploximativ 4000 lei pana in luna august, suma de I

domnul primar spune ca sa se faca o solicitale ,iar pana

sau mai exista o posibilitate sa-i puneti dumneavoastru in

noi o sa viram ulterior cand vom avea banii pentru a-i aj

banii mai repede, iar doamna director spulle ca este
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-a doua problenta cu care se conLfrunta scoala este obtirnerea autorizatiei pentru prevenirea

si securitatea la incendii la care anr l'acut inca de anul trecut primii pasi asta inseamna un plan de

interventii, asigurarea la ,:ele doua. ,tentrale in limita banilor care i-am avrrt, iar in urma unei

sedinte la care am fost invitati la Sitrlhetul Vtarrnatiei unde au participat reprezerLtanti din parlea

ISU Baia Mare si ne-a recomandat ca fiecare scoala trebuie sa intre in prrsesia ir trei
documente:proiectul de a.rhitecturrl., scenariul de securitate si un referat de necesiitate toate aceste

documente costa. am mai f'acut o adresa catre Primaria Botiza in luna noiembrie 2017 si am fost
inteleasa aeriana fiindca nu am precizal suma, revin cu explicatiile de rigoare, nici o scoala din
judet nu a finalizat obtinerea acestei aut-orizatii ca sa ne poata sa ne spuna cat a {lostat , iar scoala

cale a lacut aceste demers;uri era s<xrala Stfimtura la care Primaria Strimtura penlru obtinerea

plirnului document a alocat din bu13,lr1u1 1s..1 suma de 20000 lei , iar la o alta se,linta cu ISU la

care am participat ne-au coumunicat szL solicitam la Primaria suma de bani necesara , iar daca nu

suntem sprijiniti in acest sens amenrla vine pe Primarie nu pe scoala in lipsa autoriztie PSI, iar

domnul primarul spune ca doamna director sa incheie un conlract cu o firma in acest sens

pentru a putea face o solicitare concreta pe suma ca sa o putern incltlde in bugetul nostru care

este si asa foafie mic pe arrul acesta , arn taiat si noi diferite cheltuieli pelrtru a ne incadra intr-o

buna functionare a institutiei si nu putern sa punem o suma oarecare pentru ceva - iar la

viitoalele rectificari o sa includem ri suma solicitata de clumeawraslra, domnul viceprimar
spune sa cautati pe SEAP firma caro este mai ieftina,iar doarnan dilector spune in legatura cu

referatul verificatorului a venit un reprerzentat ISU si a verificat instalatia cu paratraznetul iar in

mor.nentul cand s-a dus la coltul scolii nu avea distanta de de l0 rtetri ne-a dat recomandarea ca

trebuie refacuta instalatia:r
-a treia solicitare din partea.,Jasr:alilor care predau la ciclu primar,:ste acl.tizitionare de

mobilier la clasele I-lV, iar noua programa prevede aranjarep elevilor in moduri diferite pentru a

se putea desf'asur.a o activitate ludicra care sa-i atraga pe copiri . iar bancile pe care le avem Sun1.

solide iar copii nu pot fi separati, lil urra dinlre clase am awt Lln sponsor a costat mobilierul 1000

eufo ldar mai avem nevoie de mobilier penlru trei clase, iar in legatura cu sala dr: spod va

multumim ca a- ti alocata. o suma rle bzLni pentru reabilitarea acesteia, iar domnul primar spune

ca poate o sa |amana din bani de la sala de sport si pentru rnobilier;
-o solicitare de la parintii oare au copii la Scoala de pe Valea Sasului ar cloli parchet la

salile de curs a copiilor, domnul primar spune ca scoalil ar trebui reabilitata, doamna director
spune ca poate ar melge reabilitala scc,ala printlu-un proiect pe fonduri europene , iar gradinita

de la Valea Sasului este sub efecti,yul de elevi cerut de legislatia in vigoare ,dornnul viceprimar
spune ca este un proiect cLe gradinitr:r in cu(ea scolii din centru si care este in derulare, ajungand

in faza cand a fost pus pe SEAP iar in cazul in care se finalizeaza aceasta gradinita se

preconizeaza ca si gradirrita din llaita:;i gradinita de pe Valea Sasului sa vina sa functioneze in

acest local nou, iar doamna directoare spune in legaturzL cu Gratlinita din Baita actuala locatie

i1 care functioneaza apartine Ocolul Silvic Dragomiresti carl'e ne-a inchiriat-o gratuit s-au facut

cateva modificafi dar [igureaza intr-un spatiu impropriu . neavatrtl nici macar toilleta, iar anul

trecut din bani pusi pent|u achizitionar,:a unei centrale ceea ce nu a mai fost cazul intrucat a mal

functionat centrala veche , s-a achtiz:itionat rnobilier in sala profesorala .Doamna directoar€

spune ca daca doreste careva se pozrte aduce si un raport cu activitatea scolii iar domnul primar

spune ca ar fi bine sa veniti din cand in cand si la noi .

.*'l --



Domnul primar tinand cont le avizul celor doua comisii nr. I si 2 clin cadl'ul Consiliului

\OCal BOtiza , da citirii expunerii dc rnotive cu privire la bugelul local pe anul 2018 este cel mai

slab buget pe care I administrez de ,;itnd sunt primar , am laiat de la multe capitole am famas

des.opJriti'pe trimestrul IV la anurrite servicii . domnul primar spune ca claca su't intrebari

poate raspunde.
D-nulPoienarloan-presedinteclesedintasupupelaVotpunctulliLepeordineade

din totalu de ll consilie|i prezerlti 9 consilieri sunt pentru, si doua abtineri doan.rna consilier'

Trifoi Ioana si domnul consilier Costinar Dorel loan

Dornnul primar tilrarrd conl de a.,,izul celor doua comisii nr' I si 2 din cadru| Consiliului

local Botiza prezinta unele clarificeLri referitor la acest proielct de hotarat'e este vorba de

jumatatedenormapeca|eoavemlaClminulCulturalBotiZaincadrulc'ompartimentului
cultur.a din statul de functii dupa n oile modificari ale codultti Fiscal irTcep,and cu I ianuarie 2018

flatit toat" contributiile dupa aiesaLa ca si cum anga.iatul a' fi incadrat cu o norma intreaga in

f"r.ouna do,tnului Sidau Vasile . e:ste c' diferenta cle 362 lei. pe lutta care :;a-i punem noi ca sa

uibu o no'tu intreaga ' clomnul viceprimar spune ca practlp salariu a fos;t diminuat in ianuarie

fata de salariu din d-ecembrie din cauza contfibutiilof care se suporta acurna de la angajat el are

u.l-,, brrtul 1538 lei pe luna , iar :;ala|ir.r minim pe econonliq este de I 900 lei noj darile la stat le

platim dupa 1900 lei ;i am propus r:il in cazul acesta sa- I incadrant ctr o notma irltraga ca el

oricum plateste contributiile dupa o norma intrega si nu duprr o jumatate de noma cat este

incadrat.
D-nulPoienarloan_.prtsedintedesedintaSupqnelaVotpunctul2depeordineaJe

din totalu de ll consilieri prezenti l0 corrsilieri sunt pentru , si tt|ra zLbtint:ri doamna consjlier

Trifoi loana.
Domnul primar tlnand conl de avizul celor doua col-nisii nr. I si i2 din cadrul consiliului

local Botiza si ca sa putem sa inchi:riem terenurile ramase disponibile pasunile comunale la

persoanele fizice car.e il solicta trebttie sa-l trecem din domeniul public in privat si dupa.care am

i^lroJur i".u un punct pe ordinea cle zi prin care sa stabilim irrchi.ierea aciestora prin atribuire

difecta fara a necesita pr.ocedurile,l,: licitatie. iar domnul cqnsilicr Itetreus v.!'asile intreaba pe

domnul primar cunl este aceasta rlrecere 
^ iar domnul p rir4a r.rasprtnde ca se fitce tre1!1 dtn

dorneniui public in privat al cornunei Botiza si tot al Consiliplui local rarnan aceste pasunl ' rzir

domnul viceprimar se aclreseaza ,loantnei secretar pentfu a da nrai multe detalii in legatura cu

punctul 3 de pe or.dinea cle zi , iar doamna secretafa spune c4 in baza unei rnodificari aparute Ir

b.U.C. nr.:+iZOl3 , Consiliul local poate adopta o hotarare de trece|e a pasunii din domeniul

prUfi. i^ p,fr", aceasta modificare adLrce un avantaj i. sensul ca pasunile se pot inchiria prtn

atribuire directa. nemaifiind nevc,ie de urrrat p|ocedurile liqitatiei. domnul primar spune ca in

in urma adunarii populare anl infclrmal: cetatenii din localit4lc ca pot veni sa depLtna cerete.,

fentru inchirierea'pasunii comuneLle in conditiile hotararii Consiliului local' domnul consilier

iretreus v.vasile intreaba ca ciner fLotar.aste. iar domnul prlirnar spune ca consiili.ul local

Botiza.Domnul viceprimar spun€: ca pasunile care le-anr inntabtllat le-aln trecut deja in

Jo,""ni"l privat al cJmunei Botiza , iar.care nu sunt intabulate sunt in domeniul public al

comunei sunt pe statul Roman . irlr care nu sunt trecute in dD:meniul Privirt trebuie sa adoptam o

hotarare de consiliul Local sa l. tr...,o in domeniul privat . canrl vor fi loate terenurile

in,ut,utu," vor fi al pri'rariei asa sru't inca pe Stattrl Rornan nrai clar sa intelegeti' domnul

consilier Petreus V.Vasile sprln€i ca le aclnrinistreaza Consilirrl Iocal '



D-nul Poienar Ioan -pr,esed:inte de sedinta supune la vc't punctul 3 de pe ordinea de

din total de I I consilieri prezenti 1[] consilieri sunt pentru . si una abtiner:i doanLna consilier

Trifoi loana .

Domnul prirnar da citirii proiectLrl de hotarare plopu:; pe lanLga ordinea rle zi si anume

hotararea privind inchirierea pasurrilor oomunale rarnase disponibile , ne-am con.sultat si cu alte
primarii care au mai adoptat hotari in acest sens si au procqdat irL felul urmator, pot solicita
inchiriere pasune persoanele care detin animale de exemplu claca un cetatean are, trei laci trebrrie
mai intai sa-si acopere suprafata rJin cererea depusa la APp. cr-r terenurile proprietate privata a
lui cu necesarul de animale adica , ial reslul de ef'ective de q:Limale rletinuti poate sa vina la

Plimarie sa depuna cerere sa solicite terell pasune comunal4 spre inchiriere, nu pot solicita
inchiriere pasune comunala persor:nele care nu au animale sau cale si au acoperit terenurile
propfietatea privata cu necesarul de anirnale pe cale il au si nu mai au alte animale sunt oamerri

care au detin animale si acopera terr,:nuIdin cererea de la Apia cu efe,ctivul de animale , iar dupa

2 vaci care le au mai lanlas poate :,a vina sa solicite 6 ha teren pasune cc,munall de la Primarie

din subventia luate pe 6 ha 30 9/o s;r: plateste chiria la Primaria si irnpozitul ,20o/c' din valoarea

subventiei ramane la crescatorul cLr: anirnale iar diferenta ramasa cle Ia subventie de 50o/<, se achita

inr'-un alt cont deschis de ComuniL f]otiza pentru intretinel'eil , ferlili::area si curatarea pasunilor

bani din acest cont nu se vor putea lblosi decat numai la lucrarile mai susu aminlite daca ar lua

cetateanul care solicita inchirierea. pasunii si cota de 50 % din subverrtie f)entru €L curata si

intfetine suparafata de pasune inch iriatrr el nu ar face asta si atunci nr3-am asunlat noi Primaria sa

facem aceste lucrari .

-am sunat la APIA Ocna S,r"rgatuLg si aceasta ne-a contrunicat subventia cane se ia dupa t ha

este de 1000 lei f'ara agromediu , iar cu agromediu in jur de I t500 lei din suma de 1000 lei

cetateanul care detine 2 vaci si arr: in inchiriere 6 ha de pasun,o ralnalle cu 1200 lei intl'-un an , iar

di1'erenta de la subventie o vireaza lil Primarie ca sa se faca lttcrarile resperctiv , domnul
viceprimar spune ca cetateanul ca.re sc,licita inchiriere pasune comunala depuner o cerere insolita

de adeverinta de la meclicul veterinar in vederea incheierii contractu lui.DtomnulL primar spune

ca clauze contractuale sunt in legzLlura r:u virarea banilor dupa I5 zi|: cand prim,:ste de la APIA,
penalizari de 0,1 % pe zi . contractul se poate incheia pe o perioada r:uprinsa int|e 7-10 ani cu

respectarea clauzelor dilt contract rtare daca nu se respecta se poate rezilia.Doamna secretara

spune ca la Primaria Asuaju de Sus s-zLu incheiat un r.rumar d,g 183 de contracle si toti cetateni au

venit si au platit Ia Prirraria cand li s-ar-r virat subventia nu alu alut probleme sa nu platesca

cetateanul respectiv, iar pasunatul s-a facut in contun din cau;a ca nu se pot delimita ingradi

parcelele data la fiecare din respe,:tivul trup de pasune, domrnul consilier Manta Ioan spune rla

in loc sa platesca cetateanul ca pasunea.za cu animalele benr:llciaz;a el de bani principalul este sa

doreasca sa depuna cerere pentru solicitalea inchirierii pasunii , domrnul primar spune ca poate

orice cetatean din comuna sa depuna cerere care indeplineste conditiile , iar doarmna secretara

spune ca au fost depuse cateva ceret i in acest sens.

D-nul Poienar Ioan --pr:esedinte de sedinta supune la. vot punctul 4 propus de

domnul pr.imar pe ordinea din totaL de I I r:onsilieri prezerr{i 8 consilieri sunt pentru , si trei

abtineri doamna consilier Trifoi |:ana, domnul consilier Petleus Vasile . domnul consilier

Costinar Dorel-loan.
Domnul primar da citirii proilctului de hotarare pnivind schimbul de terren dintre cei doi

propr.ietari care au dat un teren pentru amplasare statie cle ellurare si canalizare si au primit telen

in zona Baita, arn fost la notaf Si ne-au solicita o noua hotar4le cu numarul de parcele din

extrasul CF actual nu s-a mai putul finaliza acest schimb drl teren pe hotararea veche din anul
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2009 deoarece in vechea hotarare nu a lbst indentificat nl'. cadastral r;i amplasarrrentul

respectivului teren, domnul consilier I'etreus V.Vasile intrpaba rle proprietari , iar domnul
primar raspunde ca este vorba de Sidau \rasile, domciliat it! oomune Botiza, nr. 2 si Sidau

Vasile, domciliat in comune Botiz:a, nr 668 tata si fiu .Donlnul primar spune c;a am fost

impreuna cu topograful in zona Baita arn delimitat si batut larusi pe respectiva suparafata de

teren din Baita, iar in cazul in care nu se lespecta supral'ata delimitata se poate rnasura oricanil
daca a depasit limita din moment ce eliista extras CF pe respr:cliva portiune de leren, iar domnul
consilier Petreus V.Vasile intreaba daca este intabulata sufrafbta rr:spec,tiva a schimbului de

teren , iar domnul viceprimar spune ca este intabulata impar'f ita in doua parcele rrna de 1500 ntp

si cealalta de 800 mp.

D-nul Poienar Ioan -presedinte de sedinta supune la vot punctul 5 propus de

domnul plimar pe ordinea din total de 1 I consilieri prezenti 11 r:orrsilieri sunt pentru .

Domnul presedinte de sedinta propunem sa trecem lE diverse nemaifiincl alte puncte pe

old inea de zi
Domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca in leg4tura r:u indemnizatia de consiliel pe

luna ianuarie din cate arn inteles noi membrii comisiei nr. li din cadrul Consiliul local Botiza am

fost platiti doar cu jumatate cutLntumullLi indemnizatiei de consilier solcitam catr:va lamuriri

intrucat noi am fost la seclinta chial la cloLra sedinte in luna ianuarie, iar domnul primar spne ca a-

ti fost plati-ti pentru participarea la sedint;r conform legii ca4e spune sa 56r pot plati 5 % pentru

participarea la sedinta si 50% pentru ac.tivitatea in cornisia din care laceti parte,Ce cand sunteti

consilier in comisia nr. 3 nu a-ti depus nicio hartie cu intrurlirea c;omisiei din care faceti parte,

nici raportul de activitate a consilrierului pe anul 2016, domipul consilier Petreus V.Vasile
spune ca m-ar interesa pe mine perltru luna ianuarie sa l'ad rJe la celelalte cornisii procesul verbal

de la sedinta, convocatorul , matorialuL analiza acum , iar <lomnul primar spune ca se poate sa

se fac o cerere in scris conform legii. Dornnul consilier Pefreus V.Vasille spune ca nu este o

persoana oarecare sunt consilier ir.r cadlul Consiliului local potiza si ar tlr:bui sa mi se prezintr:

procesul verbal de la sedinta anterioara trerbuie cerere pentru r:a in intervalul asta de timp se pot

face niste hartii, domnul primar spune ca nu se fac, iar dopmna secretara spuna ca se pot pune

la dispozitii avizele corrsiilor de la seclinta din ianuarie si ,Je la sediinta cle azi , iar domnul
consilier Petreus V.V:rsile spune cil si el a semnat al ize in vr:chiul Consiliul local lara sa

pafticipe la sedinte ma intereseaza convocralorul comisiei ^ tilontnul primar spune ca pot veni si

fara convocatof si atunci domnul consilier intreaba cum isi jr.rstifica activitatea comisia

respectiva prin semnarea procesului verbal prin care se cong€xnneaz.a ca )-a discutat si analizeLt

punctele respective de pe ordinea de zi si consemnarea avizrplui din parteir comisiei respective st

atunci care este actul final intreaba domnul primar pe dornnpl consilier Petreus V.Vasile.

Domnul consilier Petreus V.Vasile :;pune ca ne batem no[-ioc de activjtatea noastra si va mai

spun ceva la multe sedinte de Consiliul Local au lipsit unii ponsilieri si s-a platit suta la suta

integral vi se pare normal sa se intamp le asa ceva nu vi se pare ca vin batr:-ti joc de trei rnembrii

PNL consilierii , domnul primar spune ca nu i se pare ca lipi batr:.ioc, domnul consilier

Petreus V.Vasile spune ca trebui sa fim tratati ca persoane pu respect si ca si consilieri, domnul

primar spune ca el respecta legea nu itni batjoc de nimeni. iar domnul consilit:r spune ca nu o

respectati a-ti gresit din stal cand s-a constituit Consiliul Lc,Nal pentru ca s-a luat o hotarare cu

constituirea comisiilor este aberant ca toti membrii unei singrtre formatiuni politce sa fie in

aceeasi comisie , domnul primar spurre ca asa S-a votat , <fomnul consilier spune ca s-a votat

dupa cum se impune , iar domnul consilie| Petreus !'.vasillp spune oa vil se pat'e normal ca eu
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director de scoala la cornisia paza si orcline . iar
noi vedem cum se deruleaza acti'/itatea in
justifioati ca v-am platit 1 an si jr"rmatal.e pe com
domnul consilier Petreus V.Vasile sDurle ca

Consiliul local , in relatia dintre noi nu stiu cine
amenintari eu doar am tras un semnal de alarma
greseala pe care a-ti facul-o fata de mine, iar pe

consilier cu suma integrala, domnul primar
consilier Trifoi Ioana. tlomnul consilier I'etreus
ti abuzat la constituirea comisiilor dupa bunul p

organigare a Consiliului local spune clar ca

sai in gomisii de specialitate dupa com;:retenta si

domnpl primar spune ca s-a facut asta prin vot
propunerile din partea formatiunii noastre,
oroiect de hotarare cu schimbarea comsiilor
acesta spune ca s-a supus la vot respecl ivul proi

Nemaioundu-se a.lte probl,;me in discutie
sedinta Poienar Ioan declara inchise lur:rarile
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ca nu ce zice doamna
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