
IIOMANIA
TUDETUL MARAMURES
DONSILruL LOCAL BOTIZA

PROCES-VI]RBAL

Incheiat a2i28.04.2017, cu ocaziatinerii sedintei ordinare Consiliului local al comunei

IIOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei llotiza aceasta

r;edinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea , prinlarul comunei Bol.iza'

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

rrominal constata ca sunt prezenti I I consilieri din totalul de I l.
D-na Neag Maria -presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din

22.03.2017 si toti consileiri prezenti in numar de 11 surLt de acord cu el'

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-na Neag Maria , supulle spre

aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urm aza:

l.Fiotarare privind rectificarea bugetului local i bazuHotararilor Consiliului JuCetean

\4aramures nr. 39 si 40131.03.2017

2.Hotarareprivind aprobarea modificarilor contractelor de pasunat existente privind pretul

rnchirierii pasunilor;
3.Hotarare privind aprobarea cu titlu gratuit a lemnelor de foc la Scoala Gimnaziala

4. Diverse.
D-nul primar mai are o propunere pe ordinea de zi si anume o hotarare privind

listribuirea cdtre populalie a unitaflor de compostare individual[ achizilionate in cadrul

proiectului Sistem dL management integrat al degeurilor in judeful Maramurerl inbazaunr

lontact de comodat catre fiecare gospodarie un composl.or de 400 litri'
Toti consilieri prezenti in numar de 1l sunt de acord cu punctele de pe ordinea 'Je 

zi si cu

proiectul de hotarare propus de catre primar '

D-nul primar aa ciiirii proiectuide hotarare de la punctul 1 de pe ordinea de zi si face

urm atoarel e pr e cizati:
-s-a primit bani de la Consiliul Judetean Maramures pentru echilibraroa bugetelor locale

suma de 100 mii lei s-a repartizatla modernizare iluminat public si 25 mii lei s-a repattizatla

intretinere drumuri comunale
D-na presedinta de sedinta Neag Maria supune la vot proiectul de lLotarare de la

punctul I , toti consilieri prezenti in numar de I i sunt de aqord.
' 

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare rle la punctul 2 de pe ordinea de: zi ,

facand urmatoarele Pr ecizati'.

-in legatura cu punctul 2 de peordinea de zi s-arnai discutat intr-o sedinta anterioara in

22.03.2017 pioblema pasunatului ieferitoare la preturile de pornire ca la teren pasunabil sa fie

350 lei/ha si lateren impadurit cu vegetatie forestiera sa fie 100 lei llta s-a luat o hota:rarea in

sedinta din22.03.2017 nr. 20 , inbazacareiase va concesiona sau inchiria Varatecul , Dosu

plaiutului si mai sunt si altele si terenurile agricole (loturile zootehnice) ale Primariei care nu

sunt inchiriate sau concesionate o sa fie o licitatie in acest sens , iar Asociatirl Crescatorilor de

Animale Botizacu care avem incheiat un contract de inchiriere a pasunilor nu si-a achitat in



totalitatea datoria fata de Primarie , iar d,acanu platesc in termenul prevazut in contract s-ar
putea sa reziligm contractul cu aceasta asociaitie . urmand ca sa scoatem toate pasunilre la
licitatie , daca isi vor plati obligatiile fata de noi vorn continua clerularea contraciului in
continuare , domnul consilir:r Manta Ioan spune sa nu fie pteatetrziu date spre licitatie aceste
pasuni pe care Ie are inchiriate Asociatiala oraactuala in iazul in care nu pizrtesc , sa nu fie prea
taruiu scoase la licitatie sa se decida acuma .

DomnuLI consilier Pertreus Y.Vasile spune r;a a cerut de mai multe ori ca Asocitia
Crescatorilor de AnimaleBcttiza sa ne prezinte un bilant , domnul primar spune ca a first
prezentat in anii trecuti , anul aceasta nu au prezenlat, domnul .,oniili., peireus V.Vasile
rspune ca nici anul trecut nu au prezentat desi a solir:itat , iar doarrna secretara spune ca
presedintele Ar;ociatiei domnul Sidau Vasile nu a fost acasa a fost plecat din tara , iar domnul
primar spune ca anul trecut 11016 s-a ptezentat acest bilant poate dumnevoastra nu a-ti fitst
prezent in aceea sedinta de Consiliu Local , dl-nul primar spune ca noi nu pre)a avem treaba cu
raportul Asociatiei Crescatorilor de Animale Botiza ei au obligatia sa ne piateasca chiria de 350
lei lha nu stiu rJar vor continua ascociatia contractul cu noi la pr,etul acesta , ei nu au incasat din
:;ubventiile de la Apia cat ne-au platit Primariei pe aceste terenuri inchiriate .

DomnuI consilier Petreus V.Vasile spune ca este convinLs ca Asociatia Crescatorilor de
'\nimale si-a facut de cap au facut ce au vrut cu bani din subverrtii , iar domnul primar spune
ru si-au facut de cap poate altadata dar ca sa plater;l.i 350 lei/ha atat pe terenul eiigiOit caf si
r:Leeeligibil si a'n,and in vedere, ca jumatatea din terenul inchiriat este nleligibil , eu f,rop.rn ,u ,uu

'bceti dumneavostra o asociatie si sa va dau spre inchiriere pasunLile ., pr.trl la cire l-arn dat
r;pre inchirire la Asociatia Cr'escatorilor de Arrimale llotiza si sa v,a faceti dunLeavoastra de cap

oontract de inchiriere cu dumneavoastra la pretul mai sus specificat, domnul c,onsilier p'etreus
'r/. Vasile spune ca intr-o sedinta anterioara a Consiliul local a fost propus dumnealui cra
teprezentant in aceasta asocizLtie si nu a-ti fost de acord si el a propus pe donrnul Manta Ioan sa
f itca parte din asociatie cand s-a infiintat si mi-ati spus ca nu mai trebuie ca arn gasit alta
tr)ersoana , iar tot la insistentele mele domnul Sidau Vasile presedirrtele Asociatiei Crescartorilor
tle Animale aprezentat un bilant cu cheltuielile si veniturile zero, , dar faranici un fel de
clocument justificativ doar ce a scris el pe hartie am spus ca la unnatoarea analiza presedintele sa
\ina cu extras de cont si cun r;-a cheltuit suma respeotiva documentat cu acte in regula nu s-a mai
{acut de atunci nici un bilant rrici pana in ziua de astazi ,eu in repetate randuri am solicitat un
t ilant , iar faptul ca ei refuza prezentarea unui bilant denotata ca e;i nu au un bilant favorabil lor
cii dimpotriva , iar domnul primar spune ca nu este cle acord in ceea ce prezentarea bilarrtului
lr sociatiei Crescatorilor de Animale Botiza a prezentat raportul la membrii asociatiei si in
atJunare populara Ia Caminul Cultural . iar Asociatia Crescatorilor de Animale in raport ,cu

Oonsiliul Local este sa isi achite inchirierea catre Prirnarie , noi le-am dat terenuri contra unei
sJme cum este la ora actuala , domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca a lbst altceva atunci
nrr se plateau sumele , ei au admnistrat terenurile noastre si avearn dreptul si trebuia sa fim
irrteresati cum administreaza terenurile noastre ale Crtnsiliul Local nu ne putem face indiferenti
crnsidera ca nu s-a procedat ,leloc corect din punctul dumnealui cle vedere .

Domnul consilier Petreus V.Vasile intreaba cum reiese suprafata eligibila la Varatec
domnul primar spune ca din evidentele hartile de la z\pia , Varateroul are suprafat a de 22l.ra , iar
srrprafata eligibita este de 16kn, iar domnul consilier Costinar f)orel -Ioan intreaba cirLe are
ooligatia sa curateasca terenurile inchiriate de la Primarie , iar domnul primar spune ca cine le-a
irrchiriat ,iar imasurile sunt irnpadurite , domnul prinLar spune ca pana la urma imasurile vor



ramane neconrlesionate , deoarece la ora actula sunl inchiriate <le Asociatie dir nu pot trrasuna pe
ele cu animalele lor, iar in <:azul in care Ascciatie renunta la inchirierea acestora .,-dacile vom
scoate din nou spre inchiriere cel care va veni sa inchrieze nu v-il lasa Ia pasunat animalele
cetatenilor din comuna din zLcea zona , el isi va aduce la pasunat animaleie lui , atunci nu le vom
mai scoate la licitatie si incasam o taxa de la cetateni din zona si atunci vom curala noi imasurile
, consilierii splln ca trebuie gasita solutia cea mai buna si legala

Domnul primar spune ca a adus bani la bugetul locala de 560r mii lei din taxa si impozite
inchiriere terenuri .

Domnul consilier Manta spune ca cei care inchrieaza terenurilor l)rimariei ar trebuie
isa curete aceste si sa intretina, iar domnul primar spune in legatura cu imasuLrile r:a cetateni din
:zonaBaita ar tr:ebui sa se constitue intr-o asociatie cu animale:G po cal.e le detin sa concesioneze
riau sa inchiriez:e terenurile respective din imasul de pe Baita ar pasuna animalele cetatenilor din
:zona respectiva si ar lua si subventiile de la APIA , dar intrucat in asociatia respectiva eg fi peste
100 de persoane aceste nu cred ca vor ajunge la o intelegere cetale:ni intre ei

Domnul primar spu.ne la vot urmatorul pret care se va stabili dupa urmatoarera
lbrmula de calc;ul Suprafata pasunabila pe trup de pasune x350,il:iiha impartir la suprafata totala
a trupului respectiv de pasune .

D-na presedinta de sedinta Neag Maria supune la vot pr,oiectul de hrtarare de la
punctul2, din consilieri consilieri prezenti in numar 10,9 sunt de acord sl I impotriva
,Joamna Trifoi lloana.

D-rnul primar da citirii proiectul de h,otarare de la punctul 3 do pe ordinea de .

- ----Domnul-eonsilierManta{o'artspune-ersewordalemnrrla'{}esalaGirnzr,nzialaBatizt-tr:onditie cand se duc lemne directorul Scolii sa reception eze canl:.itatea de lenLne duse prentru a
l;e elimina oricer alte suspiciuni, iar domnul consilier Petreus V.\':rsile spune sa se faca o
irrvestigatie cu oe s-a intamplat anul trecut cu lemnele de foc duse , iar domnul primar SF,une ca
<loamna director sa si faca datoria , comisia de receptie de la scoala trrobuia szL receptioneze
<:antitatea de lernne , domnul consilier Petreus V. V.asile spune ca 70 metri dr: lenme la Scoala
l:iotiza nu sunt necesari toata cantitatea de lernne , domnu prirnar proprme din 80mc. lernn de
lirc de brad din partida existenta la ora actualape Rrmcasu, 40 mehri cubi la Scoala si 30 metri
<,ubi diferenta lomn rasinos de fag ,20 metri r:ubi la Manastirea Eiotiza iar la llrim afie 20 mc

D-na presedinta de sedinta Neag Maria supune la vot proiectul de hotarare de la
lrunctul 3 , toti oonsilieriprezenti in numar de l0 sunt de acord.

D-nul primar da citire proiectului de hotarare propus pe ordirrea de zi privind
ciistribuirea cdtre populalie a unitdlilor de compostare individualri achizilionate in cadrul
tr'roiectului Sisterm de management integrat al de;eurilor in judelr:l Maramureq inbazauni
contact de aomodat catre fiecare gospodarie Lrn compostor de 400 litri.

D-na presedinta de sedinta Neag Ma ria supune la vot proiectrul de hctarare mai sus
amintit , toti consilieri prezerrti in numar de l0 sunt de acord.

D-na pr,esedinta de sedinta Neag Maria spune camai avem o cerere cunr.I332l20l7
adresata Consiliului local Botiza si primarului de un grup de parirrti in numar de sapte frrmilii de
pr: Valea Sasului care solicita mentinerea clasei de ciclu primar , cloamna conr;ilier Neag; Maria
slune ca anul ac,esta sunt 5 copii in aceasta claLsa.

Domnul primar spune ca problema ac:easta s-a mai discutat in rConsiliul local Botiza
itrtr-o sedinta ditr luna decembrie 2016 si am spus ca sunt de ac:ord ca sa se frntteze: din partea
C:onsiliului local Botiza acest post dace exista continuitate si in doitrei ani dac'a sunt copii in



(.

acest s am facut o catre ScoalaBotiza rul raspuna adresa cu nr.
l6 pe care il

ina con ier Neag Maria spune ca doamna de Scoala d-na Sidau Maria
demersu le la Inspectoratul Scolar Maramu a mentine:postul de la Valea

lnus-aa

407r

a facut
Sasulu
Scoala
acel
prlma
Petreu

vot din
troana s

declara

alea Sasului
acest post , iar reteau scolara a
catre Inspectorat, iar domnul

fara cla.sa primara de la

putea functi in situatia de fata numai daca il
Petreus V.'Vasile spune ca

neca ilp noi daca avea continuitate pe I
siliul Lor:al , iar domnul

V.Var;ile ca Consiliul local nu poate plati
ani zile, iar rjomnul consilier
care nu are viabilitate , domnul

Ilies Toader une ca multi parinti din Catun vor ii lor sa ur-rneaze ciclu primar
Gimnazila iza din centru satului in acest scop fiind transportati cu
I Sc,olii , iar consilier Neag Maria spune icare dintre prarinti pot sa-siii la orice inclusiv si din alta localitate Si ighetu Marmatiei, Baia Mare .

cu nr.1351 12017 se supune Ia
na presedi de sedinta Neag Maria da citire
10 consilieri i , opt sunt de acord iar doi i va doamna consilier Trifoi
mnurl consil Costinar Dorel-Ioan.

aip,unal4u alte probleme in discutie doamna Maria -presedinte de sedinta
iate luc le sedintei.

Presedinte sedinta Secretar
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