
FiOMANIA
JUDETI.JT, MARAMURES
CONSILIIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

lncheiat a2i29.03.2018. cu ocazia tinerii sedintei ordinare Consiliului local al comunei

tIOTIZA. care se desfbsoara in:;ala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza aceasta

sedinta fiind convocata de catre, D-nul Poienar Florea , prirnarul comunei BoIiza.

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

nominal crcnstata ca sunt prezenti l0 consilieri din totalulde ll lipsa fiind domnul consilier

f'etreus Virsile
D-nul Poienar Ioan --presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei

clin22.02.2018 si toti consilieri prezenti in rrumar de l0 sLrnt de acord cu el.

Sedintafiind legal constituita. presedintele de sedinta D-lrul Poienar [oan. supune spre

aprobare punctele de pe ordinea de zi. dupa cunt urlneaz.a:

l.llotarare privincl rectiflr:area bugetului local pe arrLrl 2018 in baza Flotararii ConsiliLrl Judetean

l,4aranrures nr.2512018 pri n care s-a aprobat reparltzarea sutnelor din fondul constituit la dispozitia

c,onsiliul judetean (cod 04.02.04') pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de

f1nctionare si/sa1r de capital . in oldinea cronologica ra vechimii arieratelor,pentru sustinerea programelor

cle dezvolt3r'e locala si pentrr-r sustinerea proiectelor de infrastructllra care necesita cofinantale locala pe

a.nul 20 lB reprezentand cote defalr:ate din impozitul p,e venit pentrLl echilibrarea bugetelor locale:

2.flotarare privind actualiz,area PlanLrlui de arraliza si riscuri pe anul 20lB;

3.llotarare privind stabilirea presedintelui de:;edinta pe uflttatoarele trei luni;

4.l-lotarare privirrd aprobarea participarii comunei Botiza dirr judeturl Malamures, ca trelnbrLt

fbndator al Asociatiei ORGANIZT\TIA DE MANA(IEMENT ,\L DESTINA-flEI TURISTICE VALEA
IZEI-MARAMURES

5.Raporl anual al primarului comunei BoIiza privind starea economica si sociala, de rnediu pe

a.nLrl 201 7

6.RaportLrl primarului comunei Botiza privind s;ituatia gestionarii patrimoniului din domeniul

;rirblic si plivat al conrltnei Botiza, judetLrl Maramurers pe anr"rl 2()17

T.Raport de activitate viceprimar pe anul 2011 ,

8.Rapoarte de activitate a consilierilor locali pe, anul 2017;

9. Diverse

Domnul primar mai propune inca un punct pe ordinea de zi si altllme proiect de hotarare

privind pregatirea documentelor pentru statiune <le interes local al comunei Botiza
Domnul presedinte cle sedinta Poienar Ioan supune la vot ordinea de zi si punctul

pfopus de catre domnul primar, toti consilieri prezenti in nutnar de l0 sLrnt de acord.

DgmnuI primar prezinta proiectLrl de hotalare de la punctual I de pe ordine de zi si apoi

iltreaba daca mai sunt intrebari. iar doamna consilier Trifoi Ioana intreaba la ce capitol sunt

zl2miilei ,iardomnul primarspunecalacapitolul 51.02 titlu30.30reprezentandaltecheltuieli
cu bunuri si servicii pentru sf leL proiecte,alte prrtiecte ce vrem sa le punem pe CAL.

Domnul preseclinte de sedinta Poienar Ioan supune la vot punctual I de pe ordinea de

z.i si toti corrsilieri prezenti in lrumar de l0 surrt di: acord.

Dgmnul primar prezintaproiectul de hotarare de la punctual2de pe ordine dezi iar

claca domnii consilieri dolesc sa vada acest plan il pot studia acesta aflandu-se la dosar atasat la

proiectul de hotarare
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Domnul presedinte de sedinta Poienar loan supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi

si toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de zrcord.

Domnul primar spune in legatura cu purrctul 3 de pe ordinea de zi sa se faca propuneri

in acest sens , iar domnul consilier Petreus V.Var;ile propune sa se realizezein ordinea de pe lista

si anume doamna consilier Trifcri loana, iar Domnul presedinte de sedinta Poienar Ioan
supune lavotpunctul 3 de pe ordineade zi cu propunereade mai sus si toti consilieri prezenti in

numar de l 0 sunt de acord.
Domnul primar prezinta ut'lnatoarele in legatura crt punctual 4 de pe ordinea de zi spune

ca este vorba despre o organizatie infiintat de rnai multe Primarii impreuna cu domnul consilier
judetean Sas Ioan care s-a ocupat de infiintarea acestei asociatii iar domnul primar da citire din

statut scogrul acestei asociatii, pe turism este axata aceasta ersociatie mai mult se pot accesa si

fbnduri mai face parte din aceasta Comuna Oncesti. Birsana, Strimtura, Poienile-lzei, Botiza.

Domnul presedinte de sedinta Poienar Ioan supune la vot punctual 4 de pe ordinea de

zi si toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord.

Se trece la punctLrl 5 de pe ordinea de zi . iar domnLrl prirnar da citirii acesttti raport o sa

fie postat si pe site Lrl Prirnaliei, iar apoi prezinta raportLrl anual domnul viceprimar. domnul

;:resedinte de sedinta spLlne caurfiteaza raportul r:onsilierilor locali pe anul 2011 , iardomnul

prirnar spune ca acestea sa se depuna la doamna secretara unde vor fi inregistrate si apoi vor fi
postate pe site-ul institLrtiei.iar domnul consilier Petreus V.vasile intreaba pana cand pot fi

clepuse , iar domnul primar spune ca si saptamana vtttoat'e'

I)oamna consilier Trifcri Ioana spune in legatura cu stafea socio -economica a localitatii

. in anii trr:cLrti si normal asa se procedeaza sunt atatea institutii care functioneaza pe nza

localitatii Botizacare nonnal nu se subordoneaza. Prirnariei dar este indicat ca fiecare institutie

sa vina cu o informare in f'ata ConsiliulLri local in legatura cu problernele cu care se confrunta

pentru o mai buna perceptie a ceea ce se intampll spre exemplu politia vine cu inforrnatii cu

termeni infractionali la adLrlti , la minori, procese:penale etc. ca sa stim cum stam la acest capitol,

cle asemenea lascoala directori informeaza problernele cu care se confrunta scoala, dacaavem

probleme de analf-abelizare. daca sunt problerne in familie unde sunt impedimente pentru

fiecventa la scoala a copiilor'. dc asemeuea la pc,sta . la dispensar daca sLrnt epidemii sau ce se

rnai irrtarnpla in localitate asta trebr-rie stiLrt de catt'e CorrsiliLr local pentru ca este normal si

urcestea functioneaza in aceasta localitate, iar domnul primar spLtne cadaca doriti o sa-i

convocam eu am o relatie cu toerte institutiile din cotnuna comunicam si ne comunica toate

problernele care sunt pe raza loc:alitatii in afara de posta care nu cred ca ne poate informa pe noi ,

iar raport de la scoala, politie si dispensar sigur r:a se poate solicita o informare daca solicita

Consiliul local , atata timp cat irrtre Primalie , prirnar si celelate institutii exista aceasta

colaborare si aceasta intblrnare daca Consiliul local local propurrre si solicita, domnul consilier
Cician Ioan spune ca ultima data a fost cLr o infc,rmare doamna director a scolii Botiza. domnul

primar spune ca sa se propuna de Consiliul local aceasta solicitare si sa se supuna la vot

aceasta informare din partea institutiei respective care se traprezenta la ConsiliLrl local,

domnul p,rimar spune ca nu es1.e impotriva, iar tlomnul consilier Petreus V.Vasile spune ca

periodic in cadrul sedintelor ConsiliulLri local seful unei institutii de pe raza comLlrlei sa aduca in

1'ata tuturor consilielilor o inforrnare din domeniulde activitate cu problemele cu care se

confrunta poate putem sa-l sprijinim cu ceva sa interv'eninr . iar domnul primar spLlne ca

informarea se face in urma irrvitatiei institutiei res;pective. si in baza unei hotarari a ConsiliLrlui

local sau a unei solicitari a Cons;iliului local aceasta institutie nu vine de bunavoie sa ne

informeze pe noi daca consilierii solicita acestor institutii o sa vina, iar doamna consilier Trifoi



Ioana spune ca raportul socio er:onomic de aici rezulta. iar doamna secretara spune ca putem

face o adr,lsacancl va fi o sedinta de Consiliul lor:al sa vina pe rand fiecare institutie cu aceasta

informare,, iardoamna consilierNeag Maria spune capoate nu o saavem deschiderea tuturor

institutiilor unele probabil o sa fie incantate sa vina sa ne citeasaca un raport sau sa ne spuna

problemele pe care le au , iar altii probabil cred ca nu o sa vina pentru ca considera ca sunt

iubordonati altor institutii, nu pr:imariei , iar doa:mna consilier Trifoi Ioana spune ca am

srpecificat ca nu este vorba de subordonare, domnul primar spune ca de toate instituriile este

scris in raport prezenlal si despne scoala . dispensar. iar doamna consilier Neag Maria vrea sa

ne spuna irn alt-aspect carrd intr-o sedinta trecuta il ClonsiliLrlui local a venit doamna directoare a

scolli Botizacare a prezentat doleantele ei ref'eritor la ajutorr-rl pe cafe si-l doreste din panea

prirnariei si primarul a facut o gluma ca si el si-ar dori o situatie privind sitLratia scolii cu

r.ezultate zr elevilor, olimpici ,idournnu director a spus ca pentru ce sa dea la primaria situatia

rnentionata anterior, iar domnull primar spune ca acuma in sedinta de astazi s-a aprobat naveta

cadrelor didactice fiind una din iolicitarile doarnnei direcl.or, ial domnul consilier Cician Ioan

spune ca la capitolul bunr,rri si servicii scoala este subordonata Primariei. iar domnul consilier

Fetreus \/.Vasile spune ca ar trebui sa se prezinls ct-t un rnaterial -informare , iar doamna

consilier Neag Maria spLtne ca noi chiar ne-am clori cand vin sa solicite ceva sa aduca si o nota

intbrrnativa macar o data pe an , iar domnul primar spLtne ca . cu dansul sefii institLrtiei de pe

raza comunei se intallesc mai des atunci cand vin la el cu diverse probleme , iar domnul

consilier Petreus V.Vasile spLtne ca intrucat cu primarul :;e intalnesc mai des cu diverse

problern de rezolvat . atunci cu Consiliul local ar putea sa se intalneasca anual sa ne prezinte

oroblemele institutiei eu nu cred ca ar fi aceasta o pl'oblema.

D6mnul presedinte de sedinta Poienar Ioan spune ca sa treaca la ultirnr"rl punct de pe

rrrdinea de zi ,domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind comuna Botiza ca statiune

rle i'teres local , am vazLrt in ult.imul timp ca mai multe loc,alitati din tara si din Maralnures au

solicitat si chiar au obtinut acest statut de statiune:de interes local, am inceput documentatie

pentru statiune de interes local pentru ca avem facilitati la punctaje , la proiecte am facut

molografia localitati am pregatit celelalte documentatii copii dup PUG, cererea catre ministerul

rLrrisrnului ne mai trebuie doar o hotarare de Corr:;iliLrI Local si cred ca ar fi un avantaj pentru

comuna noatra sa o declaram statiune de irrteres local tiuand cont ca a fost una dintre primele

localitatile din Mararnuresul istoric care alr avut primele pensittni din zona de pe Valea Izei si

ne-au luat-o altii inainte cu statutul de statiune de interes local Oncesti si Borsa prin Hotarare de

Guvern , urmatoarea etapa de declarare ca statiune va fi in toamna in octombrie si pana atunci sa

pregatim toate docurnentele ce trebuie depuse la Bucuresti apoi Lrrmeazavtzita in teren se

verif-icaceamtrecutnoi inmonografie.trebuierninim l00delocuri decazare lapensiLrni rroi

avem mai multe, ne incadram la pr-rncta.j trebuie minim 90 de pr-rricte noi avem 215 puncte

Domnul presedinte de sedinta Poienar loan supune la vot punctual 5 de pe ordinea de

zi si toti c:onsilieri prezenti in numar de 10 sunt de acord.

Domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca doatnna secretara sa ne spuna titulatura

complete a comisiei din care fac parte, doamna:;ecretara spune ca o sa-l comunice dupa sedinta.

iar piocesul verbal de sedinta de acum in continuare o sa-l afisez pe site-ul prirnarie

in termen de 4-5 zile de la sedirrta pute-ti sa va uitati daca rnai aveti ceva de adar"rgat la acesta in

ulnatoarea sedinta pute-ti adauga, iar domnul consilier Petreus V.Vasile spune ca daca l-ati

prezentat dumneavoastra la inceputul fiecarei sr:dinte noi am putea veni cu completari daca

constatant ca a lipsit ceva din cuvantul pe care l-am avut in sedinta anterioara, domnul primar

spune ca aveti mai mult timp daca este pus pe site-uI Primariei, iar doamna secretara spune ca
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procesul de la ultima sedinta esle afisat pe site-ul Primarieii se poate consulta, iar.domnul

cronsilier lpetreus V.Vasite spune ca legat de statia de epurare intreaba daca este facuta receptia

lucrarii , iar domnul viceprimar spune ca s-a facut receptia dar nu finala, domnul primar

spune ca s-a facut receptia la terminarea lucrarii rlar cu ane.Ka in care sunt cuprinse anumite

cibiectii, ierr domnul consiler Petreus V.Vasile spune ca a observat ca cade tencuiala de pe

peretii cladirii, iar aceasta incepe sa se degradezle,iar domnul primar spune ca in respectiva

anexa este, specificat si remedierea acestui lucru r;i au termen pana in data de l0 iunie 2018 de

rezolvat arleste probleme, urmand sa se faca receptia finala , domnul primar spune ca nu numal

la statie de epurare avem probleme ci si pe reteau de canalizare se inflirteazaape. domnul

consilier lPetreus V.Vasite spune ca sunt niste n,:reguli intreaba ca receptionarea cine o face

erxista cor-nisie in acest sens, iar domnul viceprimar spune ca Ia receptia care a fost din comisie

a facut pante un reprezentat al Consiliului Judeteiln Maramures. urr specialist in instalatii . din

partea tnspectoratului in Constructii donrnLrl Ona din partea ConsiliLrlui local domnul viceprimar

. dornnul oonsilier Cician loan , domnul Neag Vasile si dirigintele de santier, iar domnul

consilier Petreus V.Vasile spune ca dirigintele cle santier este Lln pion foarte important in

efectuarea unei lucrari despre cum decurge lucrarea calitatea acesteia. iar domnr.rl viceprimar

spune ca dirigintele de sarrtier este specialist in toate .

Domnul viceprimar spune ca pentflt remedierea problerlele de la reteau de canalizare in

rrrma verificarilor din teleu s-a lrirnis adrese la cr:tateni din conruna care suttt cuplati la reteau de

<:alalizare' cu ciotorne, cLt gropa de la mustar si k:-am dat termen pentru a se deconecta de aceste

de la retea intrucat nu este voie, iar firma care a realizatcartalizarea au spus ca vin aceste ape

peste reteau decanalizare , deoarece noi Primaria i-am cuplat pe oameni din localitate sicu

aceste care nu trebuiau conectate la reteau decanalizare. iar panaladata de 3l rnai 2018 arn dat

lermen cetatenilor din localitate sa rezolve acesti: cuplari ilegale in caz contrat'vor fi decuplati

de la reteau de apa . canalizare:;i amendati

Nemaipundu-se alte probleme in discutie in prezenta sedirrta dornnLrl presedintele de

sedinta Poienar loan declara inchise lucraril esedintei '

Presedinte de sedinta
Poienar Ioan

Secretar
Rus Narcisa loana
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