
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi22.Il.2016, cuocazia tirrerii sedintei ordinare Consiliului local al comunei

BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiztr aceasta

sedinta fiind convocatade catre D-nul Poienar Florea, prirnarul comunei Botiza.
D-na Rus Ioana , secretar in cadrul Primariei comunLei Botiza, facand apelul nominal

constata ca sunt prezenti 8 consilieri din totalul de 11, lipsa fiind domnul Petreus Vasile, d-na

Neag Maria si d-na Trifoi Ioana.
D-na Manta Ioana-Mariana -presedinte de sedinter da citire procesului verbal al

sedintei din 28.10.2016 si toti consileiriprezenti in numar de 8 sunt de acord cu el.
Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-na Manta Ioana -Mariana ?

supune spre aprobare punctele de pe ordinet de zi, dupa cum urmeza:

l.Hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al comunei Botizainbazacontrirctului de

administrare rv.262412007 incheiat cu Ocolul Silvic Dragomiresti in suma de 19 mii lei ;

2.Hotarare privind aprobarea cotei de motorina la autovehiculele din dotare Primariei comunei
Botiza:
3.Hotarare privind aprobare contract de asistenta juridica cu Cabinet de avocat Pop Ilie in dosar
civil nr. 16l/224/2016
4.Diverse

Din totalul de 8 consilieri prezenti , un numar de 8 consilieri sunt de acord cu cele trei
puncte de pe ordinea de zi .

Domnul primar da citirii proiectului de hotiarare de la punctul 1 face

urmatoarele precizari :

-este vorba despre contractul pe care il avea cu -Ocolul Silvic Dragomiresti
nr.1789128.05.2007 privind vanzarea masei lemnoase, am avut un plan pe anul 2016 irn valoare
de 56 mii lei din vanzareamasei lemnoase de lucru si am depar;it cu 19 mii lei acest plan , iar
pe aceasta suma trebuie sa facem rectificare bugetara pentru a-i cuprinde la alte capitole de

cheltuieli s-a depasit planul propus la inceputul anului 2016;
-intr-o sedinta a Consiliului local cand domnul primrar era consilier a venit oa invitat

Domnul Andreica pe atunci era sef la Ocolul Silvic Dragomiresti care ne-a explicat ca noi
Primaria trebuie sa punem bani din bugetul local pentru a putea plati contractual de, paza si

admnistrarea padurii noastre ceea ce nu este posibil , deoarec€: nurnai din vanzarea lernnului de

foc catre populatie se acopera cheltuielile cupaza si admnistrareamai ramane si profit, iar de

cand sunt eu primar in fiecare an a fost profit din admnistrarea padurii nu ne-am dus in pierderea
pentru a fi nevoiti sa subventionam cu bani contractual de la Consiliul Local,

-Primaria are incheiat un contract de prestari servicii material lemons cu Ocolul Silvic
Dragomiresti, acestia urmeaza procedurile legale il valorifical si apoi nevireaza noua bani, sa

speram ca este pentru ultima data, de acuma o sa vindem noi Primaria direct masa lemnoasa de

lucru din rampa direct la agent sa intre direct bani la Primarie , ca sa nu mai fim nevoiti sa

solicitam la contabilitatea Ocolul Silvic Dragomiresti , pentru aface plati catre agenti economici
aceasta procedura fiind aplicabila la momentul actual , iar in momentul de fata Ocolul Silvic



Drasomiresti mai au sa ne dea

lemn de 1100 mii lei . lemnele
-Domnul consilier Costi

masei lemnoase , domnul primar
procedurile le va face Primariei
Ocol Silvic Dragomiresti ca mai
de bani nostrii, asa cum se

-la rectificare mai este o su

la plata rata duster masina si altt
capitol pe investitii modificari o

Valea Baitei"
- trebuie platita cota lYo

epurare in comuna Botiza,judetul
lucrarilor in valoare de 26 mii lei .

-saptamana trecuta s-a pl
a facut hartii de ridicare proprii c

S.C. Conrep suma de 37 mii lei ;

- la drumul de la Botiza-Gr
vremea se amelioreaza firma solici
drumului si rigolele, domnul cons
sa se faca la modul cel mai serios :

Domnul primar spune ca
din aceea comisie insa cand s-a
spune ca ar ft trebuit sa se amane
domnul consilier Poienar Ioan
spune ca primarul din aceea vre
beneficiarului face ce ii spune pri

Domnul consilier Petreus
este bine safaca deplasari in teren
domnul primar spune caprezenta
acelor care executalucrarea ca
lucrarilor din respectivul proiect .

Doamna presedinta de sedi
de la punctul 1, toti consilierii

Domnul primar da t
acestuia :

Domnul consilier Pasca

ajungea intrucat intr-o luna de
casierul Primariei se depl
saptamana

Doamna presedinta de sedi
de la punctul2,toti consilierii pre

i pana la 1.100 mii lei dle pe anul aceasta am avut vanzari de

vandute si ei deja au incasata aceste sume ;

r Dorel Ioan intreaba cine face procedurile de achizitie a
ca Ocolul Silvic Dragomiresti , iar de anul viitor aceste

tunci bani intra direct in conturile Primariei o nu mai intra la
i sa -i virez,e la noi, Ooolul Silvic Dragomiresti se foloseste

si Primaria Poienil:-Lzei:
a de 5 mii le,i din concesionari din venituri care se va folosi
modificari de la un capitol la altul sau din cadrul aceluiasi

ta de 22 mii lei plata proiect" Modernizare drum Centru -

si 5 %o din valoarea luc'rarii Retea de canalizare si statie de
Maramures catre LS.C. perntru a putea face receptia finala a

catre S.C. Strabag datoriarcare am avut-o 8.174mii lei si s-
uri putandu-se face platipr: investitii , mai avem de platit la

ii Tiblesului de 8,4 km se mai fac reparatii , iar dar>a

sa se faca receptia finala Ia pas spre a se vedea starea
ier Petreus ry'.Vasile spune cand se vaface receptia finala

fost domnul viceprimar Pasca Viorel spune ca a facut parte
t receptia drumul a fost acoperit de zapada, domnul primar

ia de termLinare a lucrarilor pana la primavara , iar
ne ca de vina este dirigintele de santier, iar domnul primar
este de vina deoarece diirig;intele de santier este angajatul
rui.

V. Vasile spune ca atunc;i cand se face o lucrare beneficiarul
tru a obsenza si a corecta calitatea acestor lucrari " iar

neficiarilor pri aceste santiere la lucrari le atrage atentia
beneficiarul care s-a deplsat in teren stie despre executarea

Manta Ioana -Mariana supune la vot proiectul de hotarare
i in numar de 8 sunt de acord .

der hotarare de la punctul 2 si anexei aferenta

I spune ca consumul alocat
se facea mai multe drurnuri

pentru depunerea numerarului

Manta Ioana -Mariana supune la vot proiectul de hotarare
in numar rje 8 sunt de acord .

inainte de 7 litri pe luna nu
de Baia Marae si la Viseu

incasat si de doua ori pe



Domnul primar da

urmatoarele:

i proiectului de hotarare de la punctul 3 completand cu

- dosarul cu nr. 16 16 pe care il avem pe rolL impotriva numitilor Tomsa Mihai
si Tomsa Floare .domiciliati in iza , nr. 199 am castigat procesul la judecatoria Dragomiresti

, am angajat executor pentru a pu elibera terenul in cauzit,llribunalul Maramures la-a acceptat
la Judecatoria Dragomiresti , am constat ca orice proces pe

ile Primariei r;a nu se stie cand vom aveam nevoie de ele un

care l-am avut la Drasomiresti si unde am avut castig de oauza cu toate ca nu am avut avocat ,

Tribunalul Maramures acesta le accepta recursul , in cazulcand cealalta parte face recurs
dosarului de mai sus.

Domnul primar spune ca u intelege pe judecatori cum poate sa-i dea castig de cauza

de numitul Tomsa Mihai ca sta pe terenul stertului, nu are autorizatii pe saivane a construit
abuziv, avem si ordonanta presi la si vin,s o judecatoaffe care spune ca nu are dreptate

Primaria are dreptate numitul T sa Mihai , iar avocatul Pop Ilie angajat de catre primarie a

facut o cerere de apel in valoare
Tomsa Mihai .Domnul Primar
Ortodoxa Poienile Izei prin care

500 lei , domnul prirnar da citirii recursului inaintat de
mai face referrire si la dosarul pe care il avem cu Parohia

icita22 ha pe Fata Rituluri tot Judecatoria Dragomiresti le-a
dat castis de cauza aici nu am
ne-am angaJat avocat , pe motlv

angajat avo,c?t am facut recurs la Tribunalul Maramures si
in anul 2002 Comisia cle liond Funciar Botiza nu a transmis

hotararea parohiei pentru ca sa poata .[ace contet;tatie , motiveaza ca comisia locala

avea obligatia de a transmite hotarare a Comisie Judetene De Fond Funciar Maramures .

Doamna presedinta de sedi ta Manta lo:lna -Mariana supune la vot proiectul de

ierii prezenti in numar Cle 8 sunt de acordhotarare de la punctul3, toti consi
Se da citire cererii nr. 16 a nurnitei Platzer lloana , domnul primar spune ca

oricum nu se poate concesiona terenul nu este intabulat pe Primariei se poate inchiria
anual dar nu se poate construi pe

spune ca sa nu imprastiem terenu
I teren inchiriat , iar do,mnul consilier Petreus V. Vasile

exemplu s-a ntat o ocazie de a mpara terenul de langa Scoala Gimnaziala Botiza de catre

Consiliul Local de la numita nar Ilisca,doermna consilie,r Manta Ioana Mariana spune ca

tatal susnumitei care a depus

construiasca o casa.

are teren acasa mult si i-ar putea da acestuia sa-si

Domnul primar il in pe domnul consilier Petreus V.Vasile in legatura cu

schimbul de teren ce s-a facut i Scoala si Popan din Baita perioada in care s-a facut schimbul
iva Scolii nu exista acest act de schimb, iar domnul Petreus spune ca in

016 depusa de catre V'olker Bulitta si Lfi Steier, domnul
consilier Manta Ioan spune ca tul este al neamtului , iar domnul primar spune ca noua

Primariei ni se vor adauga impozi
Cician Ioan intreaba daca neamt

le si taxe locale de la aceste investitii , iar domnul consilier
I are peste 1lJ0 hectarea a lui de ce nu isi face pe prorietatea

lui de ce mai solicita la noi , iar nul primar spune ca nu are cum sa'si faca pe proprietatea

si la toate celelalte utilitati apa , canalizare , iar domnul

Sesuri este mai frumos acolo

poate face si pe Sesuri acolo unde are neamtul terenurile asa

in alte tari de exemplu Fnmta se poate construi si aici pe

unde solicita nemtul , ia.r P'rimaria ii poate oferi un teren mai

contestatia si a anulat hotararea

lui deoarece nu are acces la dru
consilier Manta Ioan spune ca se

cum se poate construi pe dealuri

mic , domnul primar spune ca tr
in colaboarare cu ei(nemtii ) difer
dreapta spre Baita are acces la
stanga inspre Grosii Tiblesului

ie sa analizam foarte binie aceasta cerere deoarece am avut

te proiecte co am putea dezvolta zona de industrie in partea

utilitatile , nu afecteiva pe nimeni, iar cealalta parte spre

ramana ca zona turistica " domnul consilier Poienar Ioan



spune ca si zona de pe Valea
dispozitie .

Domnul primar spune ca

nu este de neglijat , am avea un a
Maramuresul istoric nu exista o
denumire specifica zonei noastre

Domnul consilier Petreus
viitoare sedinta pentru a putea
Manta Ioan spune ca ar trebui
acceptabila , iar domnul primar
disponibile de trenuri , p€

Borcut la Moara nemtii solicita
construita apava fi folosita din fo
platit scoala-liceu la o eleva din

Domnul consilier Manta
trenurile care apartin Primariei si
poate sa initieze un proiect de

pe internet in care poti sa vezi cu

Domnul primar spune ca

se va da terenurile mai sus aminti
momentul de fata putea da aceste

intabularea se pot reupera din
primar spune ca ar trebui sa

reprezentanti firmei BBS Properti
aceste proiecte.Consilieri au spus
are teren cumparat si are si casute

nu si industrie de aceea vine la
zone care pot fi industrializate am

de nivel industrial sa creasca

V.Vasile spune ca in principiu
localitatea, iar domnul primar
viitor daca ar implementa toate ce

mai multe locuri de munca 30 ,
localitatea sa creeze ceva . tu nu

Domnul primar spune ca

oameni , iar domnul consilier Ci
afacerca sa faca un contract cu
ei.

Domnul primar spune
PROPERTIES SRL care ar fi di
solicita, iar domnul consilier Cici
primar spune ca investitori actuali
pentru firmele lor si sa selecteze vi

Sasului Borcut la Moaua pana la Canton se poate pune la

cererea trebuie analizata foarte bine intrucat investitori ca ei

antaj noi ca si comuna.s;a avem o fabrica de bere deoarece in
brica de bere ai ceva in pluis fata de altii , iar berea va avea o

cu Botiza.
V.Vasile propune ca sa fie invitati nemtii de pe Sesuri intr-o
i intrebam sa ne dea mai multe detalii"iar domnul consilier
ita locatia pe care am putea sa-i oferim la neamti cat mai

ca noi trebui sa-i dann un raspuns ,avem doua variante
stanga din Baita lanpSa Petreus(Dosu Girguietului ) si La

iune pe un termen de 419 de ani ,la fabrica de bere ce va fi
nu din apa de suprafata, trebuie sa tinem cont ca nemti au

liatateanoastra numita Siclau Cozmina un sest de admirat.
n spune ca trebuie recuperate de la oameni din localitate

folosesc cetatenii din connuna , iar domnul primar spune ca
rea in acest sens .D-nul primar spune ca exista un program
a fost in Botiza in anul 1860.
legatura cu cererea nemtilor de mai sus in eventualiatea cali
aceste terenuri trebuie mai intai intabulate pe Primarie , in

nuri doar prin inchiriere , iar bani care vor fi cheltuiti cu
concesiuni spune dornnrul consilier Cician loan, domnul

veam o discutie la o viit,oare sedinta a Consiliul Local cu
SRl(nemtii) sa-i intrebam cat de repede vor sa demareze
ce nemtii nu fac proiectele solicitate de ei pe Sesuri unde

iar domnul primar spune ca acolo neamtul face doar turism
i cu solicitarea respectlta , iar noi Primaria avem terenuri -
avut o solicitare de terr:n pentru construirea unei pastravarii
vi si sa faca preparate dinL peste , domnul consilier Petreus

bine sa se creeaze lo,curi de munca si se dezvolta si

ca din 15 locuri de rnunca cat ar putea creea nemtii pe

trei propiecte este bine deoarece ei se pot dezvolta si crea

in viitor . iar daca nu daim sansa unui investitor sa vina in
i avea niciodata ceva.

a ora actuala neamtul arc angajati la atelierul de tamplarie 5

ian Ioan spune ca daca in viitor neamtul se va extinde cu

aBotiza elevii sa faca p.ractica in atelierul de tamplarie la

a discutat cu domnuli Trifoi Vasile angajat la BBS
sa predeer cursuri de tamplarie la Scoala Botiza daca se

Ioan spune ca elevi nu sunt interesati de asa ceva , domnul
de pe piata romaneasca surnt interesati sa califice personalul

tori angajati chiar din far;ulttate.

-h-



Domnul primar intreaba
sunt de acord pentru a negoc
amplasamentele terenurile dispon

Nemaipunandu-se alte
presedinte de sedinta declara i ate lucrarile sedintei.

consilieri de cererea d,ePusa de nemti , iar acestia spun ca

a cu ei urmatorul domers si pentru ai informa de

bile.
in discutie doamna Manta Ioana Mariana

SECRETAR
RUS IOANIA

qfofii


