
ROMANIA
ruDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 25.01.2017, cu ocazia tinerii sedintei extraordinara Consiliului local al
,lomunoi BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza
ilceasta sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea, primarul comunei Botiza.

D-na Rus Narcisa loana , secretar in cadrul Primariei comunei Botiza, facand apelul

nominal constata ca sunt prezenti l0 consilieri din totalul de 1 l, lipsa fiind d-na consiliera Trifoi
i[oana.

D-nul Cician Ioan -presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din

( 16.01.2017 si toti consileiri prezenti in numar de l0 sunt de acord cu el.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul Cician Ioan , supune spre

iirprobare punctele de la ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
L.Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul2017;
,,2. Hotarare privind aprobarea Planul de actiune si lucrari de interes local,cuprinzand lucrarile ce

nrmeaza a se realiza in anul 2017 pe raza comunei Botiza, de catre persoanele beneficiare de

prevederile Legii nr. 41612001privind venitul minim grantat;

,).Raport anual al primarului comunei Botiza privind starea eqqnomiEa si sociala, de mediu pe

runul2016

-- 

-i: public si privat al comunei Botiza,judetul Maramures pe anul 2016

::i.Raport activitate viceprimar pe anul 2016 ;

rtii.Diverse

,t.Prezentarea raportului venituri si cheltuieli din administratreapadurii comunale Botiza de catre

inginerul Iuga Ioan rcprezentant Ocol Silvic Dragomiresti.
Domnul primar mai propune inca un punct pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare

Privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe pjcior si a modului de valorificare a masei

lemnoase care se recolteazain anul 2017 dinfondul forestier proprietate publica a comunei BOTIZA

Toti consilieri prezenti in numar de 10 sunt de acord cu punctele de pe ordinea de zi si

punctul de pe ordinea de zi propus de primar .

D-nul primar da citire proiectului de hotarare de la punctul I de pe ordinea de zi
y>rezintalista anuala cu achizitiile ce se preconizeaza a se desfasura pe anul 2017 pentru o buna

lunctionare a activitatii institutiei publice, toate achizitiile mai nou se fac prin SEAP nu se poate

irchizitiona nici macar un pix fara aceasta procedura din SFIAP la pretul cel mai mic , se incerca

r;a se faca achizitile cat mai corect si cat mai legal , iar statul sa aiba un control asupra institutiile

1rrivind modului de achizitionare a oricarui produs .

Domnul presedinte de sedinta Cician Ioan supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul I de pe ordinea de zi toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.

D-nul primar da citire proiectului de hotarare de la punctul2 de pe ordinea de zi si

,,rrplanului de actiuni de interes local , domnul primar spune ca daca anumite institutii de pe raza



comunei apeleaza la noi le acordam sprijin , dar
institutii .

nu constlitue o obligatie falla de aceste

Domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca san
mai ales cele de la intrare in localitate, iar domnul prima
intretina santul din dreptul locuintei lui.

i de per raza colnunei sunt deterioare

Domnul presedinte de sedinta Cician Ioan su une la vot proiec,tul de hotarare de la
punctul 2 de pe ordinea de zi toti consilieri prezenti in n ar de 10 sunt de aLcord.
. D-nul primar prezinta raportul privind starea
anul 2016 si raportul privind gestionarea patrimoniului di
Botiza, pe anul 2016.

economica , sociala si de mediu pe
domenjiul public; si privat al comunei

D-nul viceprimar prezinta si el raportul de activita
Au fost invitati la aceasta sedinta un reprezenl

pe anul 2016.
al Ocolului Silvic Drasomiresti in

persoana domnului inginer Iuga care va ptezenta ru
administrarea paduri i Botiza.

Domnul inginer Iuga prezinta :

ul de venituri si cheltuieli privind

- precizari referitoare la preturile pentru lemn de I pe tliferite specii si lemn de foc,
iar domnul primar intreaba de listele cu preturi de refer nta pe specii de grupe ce ne-au fost
trimise cu adresa nr.399212016, in care lemnul de foc populatie ajungJe la 150 lei inclusiv

spune cafrecare cetatean trebuie sa-si

(

% in functie de distanta lemnului tras la drum auto si cost de exploatare.
-lemnul de foc este subventionat din vanzarea steanu;lui de lucru , din vanzarea

TVA , iar busteni de gatar cu 300 lei preturile, pentru
comunei Botiza se poate adopta prin hotarare de Consiliul

Domnul primar spune ca lemnele de foc pe anul
de lei plus TVA din padure si pana in rampa .

Domnul consilier Petreus Varsile sDune ca lem
deoarece cetatenii se incalzesc ce lemne nu cu alte surse
primar spune ca este obligat sa recupe.reze din lei pentru

irnul 2016 sau preturile din prezenta dec:izie diminuate cu 3

varianta ar fi sa mentinem preturile de anui trecui

Domnul primar spune ca
lrecut pe anul 2076, iar pentru
lemn de foc doar rarituri .

sa riergem cu lemnul
fiecare partida sa se faca

Domnul inginer Iuga mai aduce la cunosliinta
:rovenita din padure , cat lemn ar fi necesar pentru nevoil
:ipune ca in rarituri ce trebuiesc facute avem si rasinos si

padurile statului, iar pentru padurea
ocal un alt pret , prin diminuare cu 30

l6 nu inu fost sr:umpe prestarile 70

I de fo,o ar trebui sa fie mai ieftin
incalz.it al locuintei , iar domnul

a platit anume prestarile l;ervicii si

hotararr:a consiliul local la fel ca in
oZ, domnul inginer Iuga spune ca o

, iar pr;ntru fiecare partida sa se

foc stabilit prin hotararer din anul
fisa de valorificare , flu prrss ays.

ul de l'alorificanea masei lemnoase
populatliei fasorat , domnul primar

sa le dam agenti lor econornici si sa

uga spune ca nu se poate Iace acest

propune sa ramanem pe preturile de anul trecut pe lemn de foc , iar domnul inginer Iuga spune
r;a trebuie sa se tina cont si de preturiler de referinta ce
lemnoasa pe picior stabil in functie de piata , sortiment

inta pretul unui metru culb de masa
ie , de conditii de accesibilitate. iar

rirpoi se face pentru fiecare partida in parte o fundamen fasonata, apoi o fisa de villorificare
pret de referintar reprezintabaza derealizata in asa fel incat sa aduca un venit nu pierderi, ia

r;:alcul care stabilieste atat pretul la mal;a lemnoasa catre ti economici cat si pretul la masa
tlemnoasa catre oameni 110 lei , in oazul din urma se face c

lundamenteaze pretul pe fisa de valorificare a partidei u sunt cuprinse preturile de: referinta
ria nu se mearga sub aceste preturi .

rcoata lemnul de foc la drum auto , iar domnul irrginer



(

compromls cu agenu economic , domnul primar spu ca atunci facem prestari se:rvicii
vindem pe picior , i servicii 3000 metri cubi rirea necesarului lemn de foc

o , domnul primar spune ca si acr

lemne de foc cu caii dar oameni n

nu il
catre
faca

care nu au lemn de foc sa se asigure
ma este partida cle lemn de foc Sub

lemnoase pe picior si a rnodului de
n fondul forestier proprietatr: publica a

populatie si restul de

datoria sarealizeze d

metri cubi vanduti pe picior i Ocolul llilvic Dragomirestii sa-si
e lemn dle foc si lucru.mersurile necesare pentru partidele

lier Costinar Ioan spune daca ca. lemnul de foc ramane in
alti oameni , dar sunt si oameni

Plai unde se pot se duc le trebuio lemn in rampa, iar
domnul consilier inar Ioan spune ca padurarul nu pe toti oameni ci doar pe cine vrea
el , domnul primar e ca nu este adevarat sa se s na un caz concret nu povrosti , orice
cetatean in baza cere i aprobate de la primar se duce cu la padurar si acr:sta este obligat sa- i
dea lemne de foc in I ita stocului existent in ramoa.

Doamna cons liera Neag Maria spune ca este o ema cu cantitatea de lermn de foc
care nu aJunge popu iei , domnul primar spune ca con mul de lemn de, foc la populatie s-a
dublat fata de anii i pentru ca fiecare familie lemne foarte rnulte gospodarii din
comuna detin cent pentru incalzit locuinta si aceste nsuma mai mult, iar la ora ilctula sunt

ai lemne: rarituri , dar oameni nu s-au470 metru cubi lemn foc pe Runcas si a fost pe Sub
dus cu caii dupa , problema ca Ocolul sa m particlele si sa se faca din timp
autorizatiile acestora
s-au dat in anul 2016
tot modificat inclusiv

tru rezolvarea necesarului de lem de foc , domnul ing. Iug:l spune ca
izatii de exploatare la partide itarziu din cauza legislatir: care s- a

n luna septembrie 2016.

preturilor de referinta a

Domnul te de sedinta Cician Ioan su la vot proiectul de hotarare propus
,Je catre domnul orim mai sus mentionat toti consilieri ti in numar de l0 sunt de acord.

Domnul spune ca intrucat in sedinta din data
i consilierii au spus ca intr-o viitoare

22.112016 s-a dat citiriii cererii cu
nr.3666/2016 , iar
lirmei BBS PROPERTI S SRL VOLKER BULITTA SI LI
ji nformatii despre proi

de hotarare Privind
valorificare a masei I

'comunei BOTIZA

Domnul prima
ridminisfatorii firmei

la creastem pe viitor si
,,]onstructia unui abator , i
,ocalBotiza.

care se recolteaza in anul 2017

Consiliului local Botiza care ar unna sa construrasca o f'a de bere , o macelarie si o fabrica de
rnobila. noi Consiliul I Botiza am putea pune la dispozitie un teren in Baita si un teren oe Valea
i:iasului . iar domnul ar indeamna pe consilieri sa puna i legate de acoste proiecte , domnii
;:onsilieri spun ca intai s inte acestia aceste proiecte si apoi pune irrtrebarile.

Domnul VO BULITTA prezinta urmatoarele :

-vrem sa realiza trei proiecte primul cu fabirca de be fabrica de mobilla , avem dr:la un
,rtelier de mobila dar este mic si nu avem posibilitatea sa-l

e preconizate in respectiva cerere , da,

aduce la cunostiinta solicitarea
mai sus mentionata solicita conces

se ajunga la un efectiv de 200 de ani
r pentru aceste proiecte ne-ar trebuia

sedinta sa fie preilenti si reprezentantii
STEIER. pentru a-i intreaba mai multe
ii au fost invitati in sedinta d'e astazi .

ii cu rr.36,66/2016 prin care
rea urnor terenuri din adrninistrarea

indem , apoi un abator preconizam
Je pentruL a putea I'inde este nevoie de
concesionam terenuri de la Consiliul

Investitia in proiecte ar fi intre 600 mii si 1 milion uro , inca nu stim cum vom felce toate
1 nei proiecte pe un singur impreuna sau fiecare pe un teren ce ce ar insemna reducerea unor
{:rheltr'"t' 

"u 
'tt si celelate utilitati.Realizand aceste nu ne gandim doar la un profit si



a

noi ne dorim sa dezvoltam aceast zona sacastige si c,omuna sa aibeL un arvantaj,locuri de rrunca in plus
pentru cetateni din iocalitate.In legatura cu proiectele fabrica de bere si aLbatorul a<:este ar aduce si unele
aspecte nu tocmai placute dar aceste proiecte vor fi realizate dupa srtandardele legislatiei in vigoare iar ca
aspect vrem sar impelementam arhitectura locala din lemn in conitructia lor , nu ui uu.u aspect de hala
industriala.

Vrem sa incepam aceste proiecte de la anul viitor daca vom ,avem terenuri puse la disprozitie de
Consiliul local Botiza ca apoi sa putem chema un expeft pentru a vetlea aceste tereiruri pentru fiecare
proiect in parter,iar la proiectul cu fabrica de bere trebuie avut in vedere si sursa de apa.Domn iect care ar do.ri sa-l implem ent"t",iar acesta spune
ca proiectul cu de bere r,'a fi ,vandut al'a map;azineie din zona , va fr
o bere specifici r intreaba la care teren s-au gindit pentru fabrica de
bere teren care domnul VOLK3R lBULITirl ,prn. .u apa sa fie
adusa dintr-o fantana, unimor ce curge sau captata si mai de dqparte analizaapei sa se faca 6e un
specialist, domnul primar spune ca am putea sa-i punem la diSpozitie urn teren din Baita si sa capteze
apa din Strugurel .

Domnul primar intreaba de ce sunt asa putini angajati intre'4-6 pe fiecare proiect fabricade bere,
mobila si abator, acesta raspunde ca fabrica de bere este toata automatizil:.aiar in momentul de, fata firma
S'C BBS PROI'}RERTIE_S SRL are 10 angapti toti cetateni din localitateil noastra, iar pentru viitoarele
proiecte vor fi in total l5 persoane angajate, iar la proiectul fabrlca de mobila va fi comanda irLdividua]a,
iar personalul angajat pe aceste trei proiecte viitoare va fi trimis in strainatate pentru cursuri de calificare.

DomnuLl primar spune ca analizandcele spune de domnul V,olker Bulitta a.fi posibilitatea
constructiei proiectului fabricii de bere pe teren din zona Campul Capului sau terenui de pe langa
drumul DC l9 llotiza-Crosii Tiblesului tinand cont de faptul ca hala va fi construit,e din lemn specific
zonei noastre cu arhitectura locala , terenul de langa terenul de fotbal ar putea fi pusr la dispozit.ie , iar
apa ar putea sa lie captata mai usor.

u-na consltlera i\eag lvlarra rntreaba dacaca fabrioa de tamplarie va fi construitalot pe
Baita pe cealalta parte vizavi de terenul de sport.

D-nul primar spune ca Consiliul local este de acord cu acesl.e investitii ,urmeaz:a sava
punem la dispozitie dintre terenurile pe care le avem , o pafte d:intre terenurile pe care le
,Jetinem sunt intabulate in domeniul plivat al comunei noas{re, irar celelate unneaza sa fiie
iLntabulate in acest an , tinand cont ca investitia dumneavoastra va demara de la I ianuarie 2018,
Jrmeaza ca dumneavoastra sa va decideti pe care dintre terpnuri doriti sa construiti . iar noi
Primaria sa putem sa demaram procedurile pentru intabularea ar:estor terenuri in domeliul privat
rltl comunei,dupa care sa se faca hotararea consiliului local de co;ncesjionare a acestor terenuri.

D-nul presedinte de sedinta rCician Ioan spune ca $e poate trece la diverse
D-nul eonsilier Petreus V.Vasile aduce in discutie problema santurilor in parte de jos a

rlatului, ar trebuie facuta o actiune impreuna cu oameni din zona respectiva, din cauzacer nu sunt
llacute apa iese pe drum si il distruge, domnul viceprimar spune oa acuma nu s;e poate face nimic
ttumai la primavara si pe viitor avem in plan sa facem santuni si l;a pavam stradutele de langa
'lrum in partea de jos a satului.Domnul consiler Manta Ioan spune 0a si oamenii sunt cle vina
,leoarece pe perioada aceasta ca apa sa nu inghete oameni o lasa sa curga aceasta ajungand pe
:lrum deoarece santul este deasupra drumului.

Domnul viceprimar spune ca de la domnul Dolca Vasile panalal.apusan nu este
rlescarcare in ra.u, domnul consilier Cician spune cadacanru er:t canalizare s,; deversau in
r;anturi si celelate scurgeri.

Domnul primar spune ca toata problema din partea de jos a srasului se datoreaza apelor
(rare se scurg in sant, apa de la robinet a cetatenilor ,acestia o lasa sa curga ca sa nu le inghete,
(r'are se scurge tOt in sant, iar santurile s-au infundat. oameni nu si-auL curatatr;anturi inainte de
lenirea iernii, s-a infundat podetul iar apa a iesit pe drum , in acest caz primaria ar trebuie sa-i



amendeze . Cetatenii din comun a din partea de.jos a satuLlui iir fi trebuit sa-si curete santurile
din timp pentru a evita problemele curente .

Domnul primar spune ca anul acesta in planul de inverstitii avem prevazut sa rse faca
trotuare si santuri in partea de jos a satului din centru panalapodu gatuluisi astfel vom rezolva
noi problemele acestor cetateni .

Doamna consilier Neag Maria spune ca domnul primar prin tractoristul de la primarie
le curata drurnurile comunale cu peria legatade tractor , ian ceteten:i din zonl unde loc,iesc eu au
pretentia ca primarul sa vina sa la stranga mizeria tJe pe marginea drumului ,;are ramane in urma
maturarii drumului precum si santurile din partea fiecaruia sa r,'ina cei de la llrimarie sa le curete.

D-nul primar aduce in discutie o problema legatarje d,eseuri , in urnra unei se<iinte avute
saptamana trercuta laBaia Mare unde prefectul ne-a adus lil curnostiinta ca aaparut O.U. nr.
19612017 cart: prevede o taxa de 80 de lei ltonade deseuri la rnediu , noi c,rmuna duoem pe
saptamana 10 tone deci aceasta ar suplimenta cu inca o taxil in plus ceea ce eLr duce la dublarea
taxei de salubrizare a populatie, cei care presteaza la noi in comuna transportul deseurilor le
revine abligatia achitarii la mediu a acestei taxe de 80 lei /trcna dar lacand aceasta creste si
suma pentru servicile de salubritate si automat si taxa de salulbritatate a cet,atenilor din comuna

Domnul primar spune a a intrebat si pe primari dirr alte locralitati ce taxe au la salubritate
la Copalnic M'anastur 36lei /persoana /an , Arinisul 126lei pe an de familie ianinte de aparitia
acestei ordonainte, domnii consilieri intreaba cum ar fi mai bine stabilitaaceastataxape
gospodarie sau pe persoana, iar domnul viceprimar spune ca cine are numar de casa are de
platit s-i aceasata taxa se pune problema pentru cei plecati ,la munca. in strainatate si carre vin
numai o luna pe an , domnul primar spune a ar ft bine sa se stabileilsca ace4sta taxa flupa
cantitatea de gunoi ridicat de la fiecare ane rsonae iuridice si pensiunile turistice

D-nul primar spune ca :

-acumil platit pe luna la gunoaile transportate 5500 lei p'lus taxa de mediu 4000 in total
9500 lei/luna impartit la nr. de populatie pe care il avem ar veni o taxa de deseuri de zl2lei,an
de persoana ce)ea ce este foarte mult pentru o familie, primarul propune dublarea sumei la ora
actula domnul[ consilier Manta Ioan intreaba daca ne incadrarn , ierr domnurl primar spune ca
nu ne incadranl sa platit cu aceasta noua taxa propllsa ar mai trebui sa punem din bugetui nostru
ceea ce oricurn face si la ora actuala, taxa aceasta ar fi mai bine stabilita sa fie pe famitie asa
spun toti consilierii;

- pe viitor Consiliul Judetean Maramures o sa vina srl ne predlea composto arele , iar noi
Primaria o sa l; predam la fiecare gospodarie , trebuie sa fac;em si informare catre cetateni sa nu
,rluca unele gunLoaie la masina care se pot composta care putrezesc aoeste conrpostoare au o
li)apacitate de 400 litri in ele se pot pune frunze, iarba si iglourile pentru colecrareda selectiva a
lleseurilor, daca firma cu care avem incheiat la ora actula contralctul o sa aiba masini speciale de
|idicat aceste iglouri le putem distribui anul aceasta, sa incercamLsa informam ceteteni sa faca
rselectia gunoaielor este foafte important, groapa de gunoi de, la Irarcasa va fi terminat irr cel mult
,'l ani de zile ,es;te o problema la nivel national si judetean deoarece rampile de gunoi de la
ilriighet , Grosi se inchid si se cauta solutii la toate primariile unde ar putea fi un teren disponibil
lrentru a face o rampa de gunoi provizorie pana va da drumul la groapa de gurLoi de la Faicasa,
ttn exemplu bun este Primaria din Targu Lapus care are propriu sistem de selectare selectiva a
,leseurilor din oat arunca doar 40oh duce la groapa de gunoi .

Nemaipunandu-se aite probleme in discutie domnul Cician IozLn -presedinle de sedintra declara

!iecretar
Rus Narcisa Ioana

-"
V,t-u"r
i/

rrcheiate lucrarile sedi


