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CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat a2i30.09.2016, cu ocaziatinerii sedintei ordinare Consiliului local al comunei

BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedinte din incinta Primariei comunei Botiza aceasta

sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea, primarul comunei Botiza.
D-na Rus Ioana , secretar in cadrul Primariei comunei Botiza, facand apelul nominal

constata ca sunt prezenti l0 consilieri din totalul de 11, lipsa fiind domnul Petreus Vasile.

D-nul Pasca Viorel -presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din

02.09.2016 si toti consileiri prezenti in numar de l0 sunt de acord cu el.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul Pasca Viorel , supune spre

aprobare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

l.Hotarare privind rectificarea si modificareabugetului local al comunei Botizainbaza
Dipozitiei primarului nr. 1031201 6;

2.Hotarare privind aprobarea conventiei de distribuire intre parteneri a bunurilor si

echipamentelor rezultate in urma implementarii proiectului "Circuitului bisericilor de lemn din

Transilvania de Nord "cod SMIS 1927 finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 ;

3.Hotarare privind achizitonarea unui autoturism in sistem leasing din venituri proprii.

4.Diverse
Domnul primar mai propune inca doua puncte pe ordinea de zi :

4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei

Botiza in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziala Botiza
5.Proiect de hotarare privind parcelare terenul din Baita in vederea definitivarii

schimbului de teren facut cu terenul de la statia de canalizare din extras CF care il avem acuma

in mai multe parcelare avem nevoie de doua parcele pentru schimbul de teren , o parcela pentru

sala de sport .In legatura cu acest punct propus pe ordine domnul primar spune ca

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

cinci puncte de pe ordinea de zi .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul I
Doamna consiliera Trifoi Ioana propune ca la viitoarea sedinta sa ne dati inainte

proiectele de hotarari pentru a vedea sumele de bani care urmeazaaft votate , domnul primar

ipun. ca avem avi^)l de legalitate a comisiei de buget finante din cadrul Consiliului local Botiza

Si ca in vechiul consiliul local cand eu am fost consilier niciodata nu am primit proiectele de

hotarari inanite de sedinta cu toate ca am solicitat aceast lucru.

Domnul consilier Petreus V.Vasile sa ne dati proiectele de hotarare odata cu

convocatorul sedintei ordinare asa cum scrie in regulament , pentru a le studia iar unde are

nelamurire sa poata sa puna intrebari.



Domnul presedinte de sedinta Pasca Viorel supune la vot proiectul de hotarare de la

punctul l, toti consilierii prezenti in numar de l0 sunt de acord .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul 2 si adresei nr'

678612663102.08.2016venita de la Consiliul Judetean Maramures -Directia de Dezvoltare si

Implementare Proiecte , iar cladirea Punct de informare turistica fiind pe domeniul public al

comunei Botiza, ne revine noua Primariei pentru a -l administra .Domnul primar da citirii art.2

,3,4 ,5 ,6,7 ,8 din Conventie , domnul primar spune ca daca biserica a angaiat un om pe acest

post la Punctul de informare sa contribuie si ei la intretinerea acestuia macar in jumatate .

Domnul consilier Petreus V. Vasile intreaba daca este angapt cineva, iar domnul primar

spune ca este angaiatao persoana pusa de biserica el nu a fost .

Doamna consiliera Trifoi Ioana spune ca la inceputul acestui proiect "Circuitul

bisericilor din lemn din Transilvania de Nord " , biserica din localitatea noastra nu era cuprinsa

in patrimoniu Unesco, aceasta fiind o conditie pentru a intra in acest proiect , in anul2007

avand calitate de primar am cooptat si biserica noastra.

D-nul primar spune in legatura cu acest proiect capartea de constructii ce s-a facut este

buna mai putin partea de pavaj , dar din punct de vedere a anjaiarii s-a pus o persoana )crisnicul

de la biserica)care nu are nici pregatire , nu este specializat , nu stie nici o limba straina , nu stie

sa dea informatii despre localitate turistilor care ne viziteaza comuna, domnul primar spune ca a

discuta pe acesata tema a angajarii cu cei de la Consiliul Judetean si spune ca crearea acestui loc

de munia ar fi trebuit su n" udr.u beneficii localitatii prin atragerea turistilor, cinci ani de zile

dureaza acest proiect si este aniaiat persoana respectiva.

-Consiliul Judetean in acest proiect a mai creat al6 posturi neclericale pentru punctele de

informare , iar biseric a a angajatapersonalul cleric din cadrul ei pentru a nu mai plati salariile

acestora .

-domnul primar spune ca el nu a stiut ca pe acest proiect este persoana angajata de la

01 .01 .201 6, a aflat abia in luna august cand a fost convocat la sedinta

-domnul primar spune ca a discutat cu cei de la judet ca consursul sa fie organizat de

Primarie iar personalul sa fie angaiat pe parohie sa fie o persoana competenta

-domnul primar spune ca persoana care este acum angajata la punctul deinformare nu

poate sa fie in doua locuri duminica si la biserica ca si crisnic si la punctul de informare care

trebuie sa fie deschis si duminica
Domnul consilier Cician Ioan intreab a cala acesata angajare nu au puse niste conditii

care trebuiau intrunite .

Domnul viceprimar Pasca Viorel spune ca bani intra prin Parohie , iar doamna

consiliera Neag Maria spune ca nu este de acord ca noi Primaria sa platim utilitatile

Domnul consilier Petreus V. Vasile spune ca trebuie angajal o persona competenta

Domnul primar spune ca trebuie sa aprobam conventia asa cum este deoarece numai noi

nu am aprobat-o celelate l5 localitati care sunt in proiect au aprobat-o.

iomnul presedinte de sedinta Pasca Viorel supune la vot proiectul de hotarare de la

punctul 2,toti consilierii prezenti in numar de 10 sunt de acord .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul3
Domnul consilier Cician Ioan intreab a daca masina folosita actual mai ramane spre

utilizare , iar domnu primar spune ca da se vor radia un cele doua autoturisme din dotare o dacie

si un jeep .- 
liomnul primar spune ca in ultima sedinta de Consiliul local s-a aprobat acordarea

avansului pentru achi zitionareaunui autoturism Duster din venituri proprii , iar restul de bani



prin lesing pe o perioda de 3 ani cu un avand de 25o/o, , 36 rate cu o doban da de UVo in schimb
suntem obligati sa incheiem o asigurare Casco pe o perioda de 3 ani de zile in valoare 3400 lei
pe an

Domnul presedinte de sedinta Pasca Viorel supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 3, toti consilierii prezenti in numar de l0 sunt de acord .

Domnulprimar spune cal-a sugestia domnuli Zetea-presedintele Consiliul Judetean
Maramures a invitat pe consilieruljudetean domnul Ambrus sa ia parte la sedinta de Consiliul
local.

Domnul primar da citire proiectului de hotarare de la punctul 4 , iar domnul consilier
Pasca Viorel propune pe doamna consilier Neag Maria si doamna consiliera Manta
Mariana-Ioana, d-na consilier Trifoi Ioana propune pe d-nul consilier Petreus V. Vasile

Domnul consilier Petreus Vasile spune ca aauzit la televizor careprezentanti
primarului in consiliul de administratie a scolii nu trebuie sa fie consilieri , iar domnul primar
spune ca in lege spune ca paote sa fie reprezentantul primarului si poate fi chiar si primarul dupa
noua lege , membri in Consiliul de administratie a diverselor societati

Domnul presedinte de sedinta supune la vot propunerile dupa cum urmeaza d-na consilier
Neag Maria -10 voturipentru, D-na consilier Manta Mariana-loana-7 voturi pentru si 3 abtineri

, D-nul consilier Petreus V.Vasile -2 voturi pentru si 8 abtineri .

Domnul presedinte de sedinta Pasca Viorel supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 4, toti consilierii prezenti in numar de l0 sunt de acord .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul 5

In legatura cu acest punct pe ordinea de zi domnul primar spune ca :

-schimbul de terenuri cu terenul de la statia de epurare este posibil deaorece terenul din
Baita l-am intabulat in domeniul privat al comunei , s-a intabulat I l0 ha pe extrase CF care

trebuie dezmembrat in mai multe imobile , doua imobile avem nevoie pentru schimbul de teren
statie epurare, mai multe imobile in cadrulproiectului pe care il avem cuprins in strategie de

dezvoltare a localitatii "SATUL TRADITIONAL" de la intersectia din Baita DC BOTIZA-
GROSII TIBLESULUI pana la terenul imprejmuit de numitul Sidau Vasile, Botiza,nr.666
avem multe terenuri a Primariei pe care le folosesc oameni ca depozit pentru lemne si groapa de

gunoi , aceste terenuri neutilizate sa le parcelam pentru a putea fi concesionate catre personale

din localitate care nu detin teren pentru a construi o locuinta cu conditia ca constructile sa fie in
stif maramuresean cum este prevazut in proiect.

-de facut cele doua parcele cu schimburi de teren statie de epurare plus alte parcele la

care se vor face certificate de urbanism si parcela pentru sala de sport de 40 ari, terenuri dintre
case sa fie parcelate toate .

-d-nul primar intreaba pe consilieri daca dam terenul la Sidau Vasile ,Botiza nr.660 acolo

unde este amplasat la ora actuala domnul consilier Cician Ioan propune sa i se dea in

continuare teren de la ultima casa construita , iar domnul primar pune problema daca persona

mai sus amintita vrea aceastavarianta trebuia amplasat in imediata apropriere a caselor in anul
2010 cand a fost realizat scimbul , iar domna consiliera Trifoi Ioana care a fost primar in aceea

perioda spune ca nu avrut varinata mai susu amintita, domnul primar spune ca nu trebuiat lasat

in anul2010 sa se amplaseze acolo chiar in mijlocul imasului Baita, deaorece acuma este mai
greu de facut parcele pe langa el .Domnul primar spune ca a discutat cu omul aceasta nu mai vor
in alte parte , parcela unde este amplasta pepinera este intabulata pe ROMSILVA .Se pot face

parcele de o parte si alta a drumului acolo este si teren neproductibil si nu foloseste la nimic nici



macar la pasunat . Dupa parcelare terenul este concesionat iar in termen de 3 ani de zile sa se
construiasca pe el.

Toti consilieri prezenti in numar de l0 sunt de acord ca numitul Sidau Vasile sa ramana
in locul unde este amplasta acum .

Domnul presedinte de sedinta Pasca Viorel supune la vot proiectul de hotarare de la
punctul 6, toti consilierii prezenti in numar de l0 sunf de acord .

Se discuta cererea cu nr. 249912016 insotita de o ancheta sociala , domnul consilier
Manta Ioan propune sa I se dea in Baita o parcela mica pe care sa si construiasca o casuta ,domnulprimar spune ca acestea nu vor fi in stare sa si construiasca o casa , domnul consilier
Petreus vasile spune ca trebuie ajutat, au hotarat ca sa-l ajutam cu un ajutor banesc solicitat
prin Consiliul Judetean Maramures precum si material lemons pentru construire de casa ,doamna consiliera Manta spune ca sa-l ajutam cu o casa gata facuta , dacale-am dat teren ei l-ar
vlnoe .

Se discuta cererea cu nr. 2834/2016 toti consilieri prezenti sunt de acord sa se faca o
hotarere cu lemn de foc gratuity catre Biserica catolica Botiza.

Se discuta cererea cu nr. 287612016, iar domnul primar spune ca la nivel de comuna
avem cazuri la fel iar omul plateste taxa de salubritate dica aprobam cererea asta o sa mai avem
Muf te cereri de acest fel , daca are pozitie deschisa trebuie saplateasca daca nu sa treaca casa la
pozitia din registru agricol unde locuieste , sunt cei care au ajutor social care si au deschis pozitie
cu a nr. / si platesc doua taxe de salubritate , d-nul consilier Ci.iun spune ca si el are o casa a
unui unchi care este decedat si nu locuieste nimeni in ea si plateste taxa de salubritate

Domnul primarspunecadacascutimii scutimpetoti saupenici unul ,vazur cati suntin
aceasta localitate in aceeasi situatie , domnul consilier Petreus Vasile sa se faca un proiect de
hotarare in acest sens sa se faca o analiza, iar domnul primar spune ca si asa nu avem venituri
mai diminauam si cu aceasta taxa , propun sa pastram aceasta taxa pentru cei care au pozitie

Nemaipunandu-se alte probleme in discutie domnul Pasca Viorel -presedinte de sedinta
declar a incheiate lucrari le sed intei.
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