
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCIiS.\'ERBAt,

lncheiat azi 31.05.2017, cu ocazia tinerii sgdintei o

BOTIZA, care se desfasoal'a in salir de sedinte din incinta

sedinta fiind convocata de catre D-nul Poienar Florea, primalu

D-na Rus loana, secretar in cadrul Primariei comunei

constata ca sunt prezenti I I consilieri din totalul le I 1'

D-na Neag Maria -presiedinte de sedi.nta da citire

28.04.2017 si toti consilieri prezenti in numar de 1 I sunl' de

Sedinta fiind legal constitu lta , presedintele de sedinta

aprobare punctele de pe ordinea cle zi, dt'lpa cum urmeaza:

LiJotarare privind rectificarea bugetului local in baza ll

nr. 80127.05.2017;
2. Hotarare privind aprobarea m,odificarii Regu amentului Serr

Maramures;
3.Hotarare orivind aprobarea Documentatiei de atribuire a

prin concesiune a gestiunii serviciuhri de salubrizare pentru actl

separat al deseurilor municipale si alL deseurilor similare , partea

I :Zona 2 Sighetu Marmatiei si LOT 2: :Zona 3 Moisei;

4.Diverse
Toti consilieri prezenti in rLumar de 1l sunt de acord r:u

proiectul de hotarare propus de catre primar.

D-nul viceprimar da citirii proiectul de hotarare de la

d-nul consilier Petreus V. Vasile intreaba desprr: cum va' fi
careia i-a fost alocata suma de 55 mii lei , iar dornnul

politia vor sparge gardul si se va l'ace o rigola pana la

politie se va face o parcare cu pavaj din parcare sa avem acces

sa intre masina primarie dusterul si lacut acoperisul garajului ,

sDune ca in total sunt 55 rnii lei pentru aceasta lut:rare ceea ce t

D-nul consilier Petreus V. Vasile intreaba daca se va

lucruri , iar domnul viceprimar rrlspund ca cki se' va face prin

un creion si un pix se fhce achizitie , in legatura c u datoria de I

rniliard avem , iar domnul viceprimar raspunde ca avem de 1ll

dupa ce se fac lucrarile enumerate mai sus sa {le grrezinte un

consilier Petreus V.Vasile.
D-nul consilier Petreus !'.Vasile intreaba daca se vor

jos a satului . iar domnul viccprimar spune ca se vor tace

vor preda noua aceea portiune de drum , deoarec': sunl lnla

actuala nu putem face nici o investitie.
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comunei Botiza.
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ui verbal al sedintei din

rd cu el.
Maria , supune spre

Consiliului Judetean Maramures

iului de salubrizare pentru judetul

ui avand ca obiect Delegarea

le de colectal'e separata si transllort

nord a judetului cuPrinzand :[,OT

le de pe ordinea de zi si cu

ctul I de pe ordinea de zl , iar :

izata lucrarea garaj si rigole

spune ca la intelegere cu

veterinar in lata cladirii de la

garaj . iar garaiul trebuie inaltat
ar d-na consilier Trifoi Ioana

e mult .

ace licitatie pentru aceaste

indiferent de suma si Pentru
canalizare intreaba ca numai rr.

total cinci miliarde de lei, iar

rt de cheltuieli spune domnul

trotuare si rigole in Partea de

i cand drumurile j udetene ne

pe ei iar noi Primaria la ora



D-na presedinta cle sedinta Neag Maria supune la vot

punctul I ,din totalul de ll consilier:i prezenti 10 runt de acor'l

consilier Trifoi Ioana.

Domnul viceprimar da citirii proiectului rle hotarare cle

facand urmatoarele preci zari :

-ADlJlM, ne -a trimis adresa cu nr.11251125.05 |,1017 insotita

cu aprobarea modificarii Ilegulam,erntului Serviciului de Sallub

Maramures, iarcelalalt privindaprobareaDocumrlntatiei de :t

contractuluiavandcaobiectDelegareaprinconcetiiune a

salubrizarepentruactiYitllile de colectareseparatiqi transpo

deqeurilormunicipalqi al de;eurlilorsimil:tre, p:lrtea dr: nprd

: Zona2 SighetuMarmarlieisi LOI' 2 : Zona3l\Ioisei cru'e

hotarari pentru a se putea derula proiectul in continuare

Domnul consilier Petreus \/.Vasile intreaba de con(l
oameni , domnul viceprimar spune c;a inca nu se stie cand .''qnt

judet.
D-na presedinta de seclinta Neag Maria supune la vot

punctul 2 , toti consilieri prrezenti in numar de 1l sunt de eLcord'

Domnul viceprimar da citirii proiectului de hotara.re de

D-na presedinta de setlinta Neag Maria supune la nrt
punctul 3 . toti consilieri prezenti ill numar de I I sunt de acord'

D-na presedinta de se<linta Neag Mariada citirii
D-na presedinta de sedinta Neag Maria supune Ia 1'ot

in numar de I I sunt de acord.

D-na presedinta de sedinta Neag Mariada citirir.

209412017 .209s12017 .

Domnul consilier Costinar Ioan -Dorel intreaba rlapa i

poienarilor, iar domnul viceprirnar sipune ca sunt a celor carq au

Doamna consilier Neag Vlnria spune ca pe ce baza legl

cetatenilor care au depus cererilor tnai sus amintite. domnql
revolutie cei care au pafticipat li s-au dat certificat de revoluli
guvern in aceea perioada in situatia de fata trebuie consultat

baza legala sa le putem da teretrul pe care ei il solicita daca p

Domnul consilier Cician Ioan spune ca trebuie roai

il solicita si apoi pot sa-l dai.

Domnul viceprimar ptopune sa consultam un jurist in

sentintele in acesl sens la liecareccrere in plfle.
Domnul consilier Petreus\r.Vasile spune referitor: lg

iti trebuie o recompensata atunci cand fac ioeva bine ,iugarele

Doamna consilier Neag Nllria spune ca daca nu s-a

iugarele atunci cum sa recompensatn solicitarile acestor

suprafata de teren
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iectul ,le hotarare de la

nr.2030 12011.

, toti consilieri prezenti

cu nr. 2093 1201 7, 209 6 120 1 7,

garele sunt ale noastre sau alt:
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Domnul consilier Ilies T
putea suprafata de teren pe care

Doamna consilier Manta
niciodata nimic daca nu

Suci Lucica au primit
acesteia.

Doamna consilier Trifoi
casatoriti pana in 35 ani

o casa .

Doamna consilier Neag
la doi ani de detentie ,

Doamna consilier Trifoi I
ugari in partea noastra de

spune ca la ora actual
vor sa modifice limita
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