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ruDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 31.01.2072, cu ocazia tinerii sedintei extraordinare a Consiliului local al
comunei BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedirrte din incinta Primariei comunei Botiza
aceasta sedinta fiind convocata de catre D-na Trifoi Ioana, primarul comunei Botiza.

D-na Rus loana, consilier in cadrul Primariei comunei Botiza, facand apelul nominal
constata ca sunt prezenti i 1 consilieri din totalul de 1 1.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul consilier Petreus Vasile ,
supune spre aprobare punctele de la ordineade zi, dupa cum urmeaza:

l.Adoptarea bugetului local al comunei Botizape anui 2012 conform adreselor:
-Decizia nr. 2 din 05.01 .2012 a Directorului C oordonator al Directiei Generale de

Finante Pubiice a judetului Maramures privind repartizwea sumelor defalcate si a cotelor
defalcate(18,5) din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si
repafiizarea sumelor defalcate din TVA pentru frnantarea cheltuielilor descentralizate pe
anul 20 72 pentru fi nantarea asi stente i sociale ;

-Adresa Directiei Generale de Finante Publice a judetului Maramures nr. 56 din
16.01.2012 privind reparlrzarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate , precum si repartizarea cotelor defalcate 18,5yo din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul2072.

2.Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local , cuprinzand lucrarile ce,
urmeaza a se realiza in anul 2A12 pe raza comuneiBotiza, de catre persoanele neneficiare
de ajutor social .

3.Diverse

Toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordinea de ziprezenate.

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta citeste ordinea de zi a sedintei si o supune la vot ,toti
consilieri prezenti in numar de 1 1 sunt de acord.

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare de pe pct. 1 de
pe ordine a de zi.D-na contabila da citire unui referat privind busetul local ne anul2012 cu
cheltuielile si veniturile.

D-na plimar prezinta cifrele de buget care sunt rnai rnici cu 33Yo fata de anul trecut, deci
am primit bani mai putin la buget , au ramas bani necheltuiti din fondul de rulment vor fi folositi
la investitii, sunt cheltuieli care nu au fost preconizate la inceputul anului, iar daca din capitolele
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plevazutebaniacestoravorf i t ransferat lalaal tcapitol ,D-naprirnarSpune:

-ca nu stim daca vor fi sau nu rectificari la buget anul acesta' ;

-artrebuisaachizi t ionamomasinalasalubrizaresiomasinaladezapezit ;

-bugetul scolii a venit separat de bugetul primariei , trebuiie sa asigure salariile si

intretinerea , iar in legatura cu plata 'tuu't"i ?uJ'"ieor didactice d-na primar spune ca acesta sa se

iu"u am bugetul alocat la scoala '

D-na contabila spune ca bugetul pe anul 2012 nueste echilibr at ' adica sunt mai multe

cheltuieli ca si venituri'

D-nul consilier Pasca spune ca:

- in t re t inereaauto tur ismulu iSco l i i sase facade laPr imar ie 'asa le -aspusde laBa ia

Mare, macar o suma de 200 lei'

-intreaba daca in birgetul local de pe anul 2012 sunt incluse bursele scolare' d-na

contabila spune ca 
";;t 

in'cluse , iar d-na primar spun^e ca se vor tine seama de eie la prima

rectificare de buget.D-na Sidau consilier ar trebui sa se faca rost de bani de burse scolare la o

noua rectificare'

D.naprimarspunecaf iecarePrimarietrebuiesasust inaSmurduldelaBogdanVodasa
alocam o suma de bani pentru acesta pr"ru- 'i pentru situatiile de urgenta din localitate'

D-na primar informeaza pe consilieri ca s-a defectat aparatul de clorizare si ca trebuie

rcpatat.

D-na primar spune ca neplata asistentilor personali atrage alte implicatii ' deci trebuie sa

incercam sa-i Platim la zi'

D-nu1 Cician consilier intreaba daca ajur,g blni ]a 
salubrizare' iar daca mai raman sa se

achizitioneze cosuri pentru Primarie, care sa ge aut" la fiecare ofil pe baza de inventar'D-nul

consilier Bobocea spune ca ar trebui ,u r" fu"u o selectare a deseurilor sa fie cosuri pentru hartie '

metal, peturi, iar d-na primar spune ca u""ttt au fost achizitionate si trebuie aduse de firma care

,. o"upu de salubritatea loclitatii noastre'

D-nul Petreus vasile , prezintaspre aprobare proiectul de hotarare intocmit de d-na

Primar de la pct. 1 de pe ordine a de zi, toti consilieri prezenti in numar de i l sunt de acord '

D-nul petreus vasile da citire proiectului de hotarare de la pct. 2 de pe ordinea de zi si

spune spre uprobur", ioti consilieri prelenti in numar de 1 1 sunt de acord

D-rraprirnatprezintaProiectu]CONSTRUIREMICROHIDROCENTRALADEMICA
PUTERE-MHCBOTIZASIRACoRDangIaSISTEIVf{JLENERGETICNATIONAL,tTebuie
obtinute unle avize i" r" 

"p"f" 
romane Auti" poutt 19!:tlu1:uu 

nu' aviz de la mediu'D-na

primar spune cas-a incheita un contarct 
",, 

f1t,ou SC HIDROENERGETIC PROJECT SRL

pentru executarea studiul de fezabilitate si Proiectul tehnic scris a proiectului mai sus amintit 'In

cadrul acestui proi""ifrimaria trebuie ,uriiti""""din ba'i ei un baiin piscicol ' iar pestele din

acest bazin nu poate fi vandut , insa poatei, 
"onrutut 

de copii care provin din famiilii nevoiasi si

care sunt inscrisi LA Centrul social Ionica din localitate care apftine de Prirnarie'Acest investitie



Propusa in proiect va atrage un anumit punctaj care va fi in avantajul nostru in vederea declarii
eligibilitatii acestui proiect.D-na Primar mai spune s-a depus o solicitare din partea unei firme
private pentru construirea unei microhidrocentarale pe raul Sasu , acestia fac presiuni asupra
primarului pentru obtinerea avizului favorabil , iat domna primar spune ca le vom da aviz
favorabil pe portiune in aval de raul Botiza

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

PRESEDINTE DE SEDINTA PT. SECRETAR
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