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JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat a2i26.01.2012, cu ocaziatinerii sedintei ordinare a consiliului local al comunei

BoTlZA,caresedesfasoarainsaladesedintedinincintaPrimarieicomuneiBotizaaceasta
sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea , primarul comunei Botiza'

D-na Rus loana , consilier in cadrul primariei comunei Botiza, facand apelul nominal

constata ca sunt ptezenti 10 consilieri din totalul de I l'

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul consilier Pasca Viorel '

supune spre aprobare punctele de la ordinea de zi' dupa cum urmeaza"

l.RectificareasimodificareabugetuluilocalalcomuneiBotizai'
2.Aprobarea interzicerii racordarii iu ."*u de apa de la.conducta principala a retelei

alimentare cu apa a" p" r*ucomunei Botiza a persoanelor juridice care folosesc o cantitatate

mai mare de 20 mc. de aPd /lund '
3.Aprobareainchirieriiuneisuprafetede16mp.invedereaimplementdrii

programuluiWatman fentru post pluvio pe raul Valea 3asului la Sistemul de Gospoddrire a

Apelor Maramureg'

D.nulconsil ierPascaViorel-presedintedesedintadacit ireordini ideziasedinteisi
supune spre aprobare ,toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordineade zi

ot"'"nu'3'-nul 
consilier pasca Viorel da citire procesului verbal al sedintei din 04'07'2012 si toti

consileiri prezenti sunt de acord cu el'

D-nulPascaViorelpresedintedesedintadacit ireproiectuluidehotararedelapct. lde
pe ordine a de zi .

D-na consilier Trifoi Ioana spune in legatura cu punctul 1 , cu privire la bani alocati la

inceputul anului lu bibliot""u ,-u uuut in vedeiea amenajarii unui spatiu adecvat in incinta

acesteia.

D-nulviceprimarPascasevacompletafisapostuluicuatributiidebibliotecarD.nului
Cupsenar Vasile -director de camin

D-na consilier Trifoi Ioana spune ca:

- s-au pus bani la achizitionarea unei sulfante pe timp de iarna si amenajarea exteriorului

la Caminul Botiza.

-In legatura cu drumul comunal tealizat, acesta inca nu este iesit din garantii'

D-nulprimarSpunecacubanicucares-aexecutatdrumulcomunalBotiza-Grosi
Tiblesului , trebuia facute d,,,mu'ile si ulitele comunale' ar fi bine predarea acestui drum comunal

laConsiliulJudeteanMaramurespentrua-lintretinesireparaei.



D-nul consilier Cician spune ca sunt probleme cu acoperisul Caminul Cultural Botiza'

D-nul consilier Petreus spune ca inainte nu a existat dotari ale caminului cultural din

localitate cu sulfanta, aerisiri, iar pe parcursul mandatului vechiului primar s-a tealizat lucrarile

penhu o buna functionare a Caminufui si dotarea acestuia si ca pana in momentul de fata toti

consilieri au fost de acord si au votat pentru executarea lor, aceste sume venind cu destinatie

speciala de la judet in urma solicitaril-or de La Primarie.ln legatura cu bani ce s-au alocat la

inceputul anului din bugetul local la realizatecruce in virfu ticerii in vederea pentru atragerii

turistilor , sa incerce noT consilieri sa rezolve problemele in.legatura cu banii, realizarea unei

partii de schi.In legatura cu o buna functionare a Consiliului local, intre consilierii locali sa existe

o buna comunicare si sa se stabileasca oranduirea unei bunastari pentru rezolvarea tuturor

problemelor cetatenilor din comuna'

D-nul Pasca Viorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare de la puctul

1 , iar din totalul de l0 consilier, 6(sase) consilieri iunt de acord, iar 4(patru ) consilieri s-au

abtinut de la vot.(Petreus vasile, Sidau Maria, Trifoi Ioana si Georgiu Vasile)

D-nul Pasca viorel presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare de la pct' 2 de

pe ordine adezi -

D-nul primar spune ca lucrarile de canalizare au afectat reteau de apa rupand racordurile

de apa, deoarece nu ,-uu pus nisip peste conducta de canalizate,iar taxa la apa stabilita atat

pentru persoanele nri"" ,iiuridice este mica si nu acoprera cheltuielile defectiunilor retelei de

apa.

D-na consilier Trifoi propune luarea unei hotarari inbaza legilor organice ' montarea

apometrelor , stabilirea unui tarif la un anumit consum de apa, iar cei care depasesc acest tarif sa

plateasca un tarif la apa mai mare decat cel existent'

D-nul primar propune propune o taxa de 1,5 lei /mc pe apa consumata pentru persoanele

fizice si persoanele juridice care au montat apometru si care consuma o cantitate de pana la 10

mc de apa pe luna, iar atunci cand aceasta cantitate de apa depaseste de 10 mc de apa pe luna sa

se incaseze o taxa de 3 lei/ mc pe apa consumata'

D-nulpr imarspunecaSevorachizi t ionaapometredecatreprimariecarecostainjurde
440leicu tot cu camin , iar persoan a angajatala apa , se va duce si va citi apometru ' iar in

functie de acest consum omul va plati.D-nu primar propune sa se monteze apometre mai intai in

partea de jos a comunei.

D-nul consilier poienar spune ca cetateni lasa sa curga apa, acestia sa platesca apa in

funtie de cantitatea consumata si atunci nu vor mai lasa sa curga apa'

D-nul Pasca Viorel -presedinte de sedinta supune la vot proiectul inititat de primar taxa

de 1,5 lei /mc pe apa consumata pentru persoanele fizice si persoanele juridice care au montat

apometru si care eonsumu o 
"uniitut. 

de pana la 10 mc {e 
apa pe luna, iar atunci cand aceasta

cantitate de apa depaseste de l0 mc de apa pe luna sa se incaseze o taxa de 3 lei/ mc pe apa

consumata toii consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.

D-nul pasca Viorel presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare de la pct' 3 de

pe ordine a de zi .

Toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord'



D-nul primar spune ca in legatura cu vasarisul de pe Valea Sasului a vorbit cu firma

CORVISTAT care r" o"rrpu cu inchiderea gurelor de mine, proiectantul CONVESIM va face un

dig prin care sa lase sa se icurga apa, iar o solutie mai buna ar fi construirea unei statii de

epurare.

D-na consilier Trifoi spune ca in legatura cu:

-padurile de pe razacomunei Botizas-au retroced at inbaza legii fondului-func.iar inbaza

unor acte doveditoare s-au dat la Primariile Poienile -Izei, Rozavlea, Strimtura.Primaria Botiza a

depus contestatii , au intentat procese in acest sens sunt si acte doveditoare'

-In legatura cu reteaua de canalizare mai trebuite sa se primeasca bani pentru terminarea

lucrarilor si atunci plata datoriilor va putea fi facuta

-in legatura cu calamitatile din anul 2006 a fost o comisie care a stabilit traseul digurilor

- in legatura cu drumul comunal Botiza, procesul verbal de receptie se facg de executant ,

iar alunecarile de teren, ruperea asfaltului ,r"purir"udrumului se solicita la ei cat timp acest drum

comunal este in garantii'

-in legatura cu problema datoriile de la Scoala Botiza, d-na consilier Sidau spune ca

licitatia increJintarilor iucrarilor s-a facut de catre Inspectoratul Scolar Maramures '

D-na secretar aduce la cunostiinta consilieriilor locali de depunerea declaratie de avere

si de interese la inceputul mandatului de consilier ,primar si viceprimar termenul fiind de

31.07.2012,cu aceasta ocaziele-a inmanat un exemplar in alb din aceste declaratii penhu a putea

fi completaie si predate la secreatariat in termenul stabilit mai sus.

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

sedintei inchise.
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