
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 2g.10.2016, cu ocazia tinerii sedintei ordina ocal al comuneiBOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta pri Botiza aceastasedinta fiind convocata de catre D-nur poienar pto."u, p.i,nu.rr
D-na Rus Ioana , secretar in cadrul p

constata ca sunt prezenti l0 consilieri din total

tele de sedinta D_na Manta loana _Mariana 
,zi, dupa cum urmeaza:

carea bugetului local inbazaDeciziei nr. l4 din

ntarea proiectului,,FESTIVALUL,,PANTRU
lei, In baza sentintei civile nr. glg/2015 suma

contradictoriu cu recla mantasc STRABAG sRLl3 ' 
comunaBotiza avand calitatea de parat in

2'Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrulaparatr-rlui de specialitate al primarului comunei )otizap.ntru anul2017
3.Diverse
Din totalul de 10 consilieri

trei puncte de pe ordin ea de zi .

Domnul primar da citirii
precizari :

prezenti , un numar de l0 consilieri sunt de acord cu cele

proiectului de hotarare de la punctul I face urmatoarele

-sunt numai doua rectificari nu sunt trei , si anume in legatura cu suma 4e 25.000 lei acontractului de finantare a proiectului FESTIVALUL ,,PANTRU MANDRA DIN BOTIZA"nu este cazul sa fie c are deoarece suntem cuprinsi intr-un p.ogaro, de finantare aconsiliului Judetean aceasta suma de bani in fiecare an sunt sase localitati cufestivaluri la care se 30 .000 lei si doar in cazur in care depasim acesta suma vatrebui sa facem rectificare ceea ce la noi nu este cazul

ia a tichetelor copiilor care frecventeazagradinita,

in STRABAG SRL, in suma de gt73i67,46lei

fa de zile bani sunt virati in contul Primariei vom
Grosii Tiblesului cum ar fi :parteade asfaltare ,podete ' rigolelele, care trebuia sa fie facute de calitate de la burr incepui i iu.ru.ii executate



pentru a evita problemele ulterioare, dupa cum bine stiti acest drum nu aanumite portiuni si din aceas ta cauza- ainceput ,".;;;":;rarindu-se acesti o"",ii,'i"?#,Ti:"t;proprirea pe conturi Primariei ,"ilAu b iata a" o-i.os.z, r 6 si din aceasta 
"ur.u nu s_a facutface nici o prata pe inv.estitiil";;;;'"gricore r; urt"lr..u.i de interes rocar.Doamna presedinta A. ,"Ointu Mantaloana _Mariade la punctul l, toti.consitieril p..r"*r in numar o. ro rrnll.t:0"1:: 

la vot proiectul de hotarare
Domnur pri-?.r da citiriiproiecturui d. h;;";;;r. tu pun" tur2 :Doamna presedinta de sedinta Manta Ioana _Mariarde la punctul 2, tot.i consitieril 0..r.*r in numar o. r o ,rnttl.t":o#: 

la vot proiectul de hotarare

' 
Domnul primar spune tu in;-o sed-inta -r..i"".*-u uotut pentru a a se adopta o hotarareprtvtnd parcelarea terenurilor care se vor da h ;;fi;;nt., t"."nu.ire de ra siatia de epurare l5ari si 8 ari' iar de Ia ultima t"t"-ii" r""a Baita 

" "r,niirrri Trifoi Dumitru s-au fbcut inca douapentru sala de sport si inca una , iar aceste ,"t ir" trebuie aprobate prin hotarare decal duse la oCpI pentru vizare , n, ,;;; i'i,'ot"a.ase aduie doar la cunostiinta deestor schite deoarece s_a votat intr_o aia*dl;;.Se da citire cererii nr'3608 tzotide la parohi;o;;;"" 
Botiza,se discura pe cerere , iardomnul consilier {!nta loun intttutu.. uo. sa faca, domnur consirier poi*u. roan spuneca se vor face modificari pe niverur J. ,r, si o punte d; ;;;.* ra niver ,;ri;i;" remn subtire ,

domnul primarintreaba p" a"t""iiln.iri".poi"nu.io"ir'1.ur" 
estecoratorlabiserica 

)daca
rnar au nevoie de apartamentul de la bloc pe care primaria I-a pus ra dispozitie, iar in cazur in;ffi;;.t"i 

au nevoie de apartament Parohi: on"J"" Botizasa trimita o notificare catre
Doamna presedinta de sedinta Mantaloana -Mariana supune ra vot proiectur de hotararede la punctur 3, toti consirierii pr.r.*i'in nun,'u. de r0 sunt de acord .

a",.oinll.#:ii#il*f::."["_T:,rJ:,. hA;;;""#Jranta roana Mariana _presedinte

PRESEDINTE D SEDINTA


