
R O M A N I A

ruDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL BOTIZA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi26.ll.Z0l1, cu ocaziatinerii sedintei ordinare a Consiliului local al

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

aceasta sedinta fiind convocata de catre D-na Trifoi Ioana, primarul comunei Botiza.

D-na Rus Ioana, consilier in cadrul Prirnariei comunei Botiza, facand apelul nominal

constata ca sunt prezenti I I consilieri din totalul de 1 l '

Sedipta fiind legal constituita , oresedintele de sedinta D-nul consilier Petreus Vasile ,

supune spre aprobare punctele de la ordinea de zi, dupa cum urftleazai

' 1. Aprobarea privind stabilirea impozite si taxe locale pentru anul20l2

Z. Aprobarea preluarii in domeniul public al comunei si in administrarea

Consiiiuiui Local Botizaa imobilului cu destinatia "sediu Post Politie si locuinta

de interventie"situat in Botiza , strada Principala , w'4I5;
3. Modificarea bugetului local investitii dupa cum urneaza:

-Suma de 30 mli lei alocata la pavaje se transfera Ia Caminul Cultural pentru

achizitionarea geamuri termopan :
-Modificarea licrarii:suma de 97 mri lei de la taxa apometrizare la lucrari de

reabilitare retea de alimentare cu apa de pe taza comunei Botrza;
-Suma de 66 mii lei reprezentand taxa arendare terenuri inbaza contractul de

arendare nr.9g4 din 13.05.2008 incheiat intre Consiliul local Botiza si Asociatia

detinatorilor de terenuri agricole , forestiere si animale Botizapentru reparatii

Ulita Lazurilor
4. Diverse
Toti consilieri prezenti sunt de acord cu punctele de la ordinea de zi prezenate'

D-nul petreusVasile presedinte de sedinta da citire punctelor de pe ordinea de zi a

sedinte.D-1ul Dolca Ioan consilier cu atributii impozite sitaxe in cadrul Primarie comunei

Botizada citire proiectului de hotarare cu impozite si taxe iritocmit de doamna primar. D-na

primar propune lntroducerea unei noi taxe locale . taxa la inmonnantari in suma de 100 lei ce se

fac in incinta Carninului Cultural, deoarece se fac diverse cheltuieli, iar D-nul Cupsenar Director

camin Cultural Botiza spune ca se consuma curent electric la camera frigorifica si sa se plateasca

in functie de consumul acesteia pe zi.D-na primar spuen ca

-taxa stabilita la apa pe razacomunei Botiza este foafie rnica si nLr acopera cheltuielile de

intretinere a retelei de aoa.
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D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta supune spre aprobare prin vot proiectul de hotarare
initiat de doamna primar privind impozitul si taxele locale pe anul 2011 toti consilieri prezenti in
numar de 1 I sunt de acord, fiind asffel adopta hotararea cu w.3312011

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta da citire pct.2 de pe ordinea de zi ,D-naprimar
prezintaproiectul de hotarare, si spune cadaca il luam noi spatiul trebuie sa il si reparam si daca
nu ne obliga sa nu preluamacest. spatiu ,D-nul Consilier Orghici propune amenajarea unei
camere in incinta Primarie spre darea in folosinta La Postul de Politie Botiza, el nu este de acord
cu preluarea acesfui spatiu.D-nul consilier Pasca spune ca este de acor cu preluarea sediului cu
conditia sa-l repare ei.D-nul consilier Cician spune daca il preluam este al nostru.

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta supune spre aprobare prin vot proiectul de
hotarare initiat de doamna primar privind preluarii in domeniul public al comunei si in
administrarea Consiliului Local,Botiza a imobilului cu destinatia "Sediu Post Politie si
locuinta de interventie"situat in Botiza , strada Principala , nr.415 toti consilieri prezenti in
numar de 1 1 sunt de acord, fiind astfel adopta hotararea cu nr.3412011

- D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta da citire pct.3 de pe ordinea de zi,D-nul Cupsenar
director de Camin Cultural prezinta situatia actuala a incintei unde trebuie schimbate geamurile
car€ sa fie de termopan si incalztre caminului cu o centrala pebaza de cu ulei ars sau motorina
sau cu o aeroterma Braco 20 .D-nul consilier Bobocea propune sa se faca o centrala pe curent
electric.D-nul consilier Pasca propune o centrala la curent.D-nul consilier Petreus propune
construirea unei minicentrale pe lemne care sa poata incalzi si Biserica Ortodoxa.D-nul consilier
Poienar propune o centrala pe lemne.

D-na primar mai spune urmatoarele:

-in legatura cu retea de apa de pe rcza comunei Botiza, ar trebui sa se puna un camin la
intersectia drumurilor pentru a o inchide si a economisi apa , ne-a facut o oferta firma CONREP
pentru realizarea acestei lucrari, propune sa trecem bani de la apometrizare la aceasta lucrare.D-
na primar spune ca pentru inceperea lucrarile de apometrizare la intreaga comuna ar trebui in jur
pentru 600 familii 2 mlliarde de lei, bani care -i avem nu ajung.

-ar trebui sa facem economii la apa

-sa se semneze un contract in care este inclus apometru si sa se stabileasca o taxa lunarcla
apometre.In legatura cu acesta problema D-nul consilier Petreus Vasile spune sa contribui fiecare
familie cu o cota la apometrizare, catconsumi atata sa platesti .D-nul consilier Bobocea propune
o taxa de 50 lei pe persoana taxa apa si sa ceara oamnei apometrizare, problema este sursa
finantarii lucrarii de apometrizare, mai spune ca apometru sa fie pus de Primarie.D-nul consilier
Pasca spune sa se inchida apa pe timp de noapte pentru a se face economie .D-na primar spune ca
s-au pus apometre la cateva persoane.D-nul Dolca instalator spune ca: la fiecare familie ar trebui
sa se instaleze un apometre stat la fel pentru toata lumea, un apometru costa aproximativ 300 lei
si sa se faca apometrizareade catre Primarie si atunci oameni vor consuma mai putin., iar cand
se sparge o teava oameni nu o repara spun ca este obligatia Prirnariei daca ar fi apometrizare



oameni ar fi mai constient.D-na primar propune sa se semneze un contract la apa cu apometru
inclus, daca vrei sa ai apa semnezi .D-na primar spune ca:

- baniadunatilaapa sunt necesari si la dezinfectareaapei sicloramina;

-propune sa contribui fiecare familie la apometrizare.

-sa semneze un contract fiecare familie , iara dacanu vrea sa fie taiat de la apa si sa se stabileasca
o taxa pentru achizitionare apometru.

-vom cauta un modul de apometru si mai ieftin direct de la producator

-nu se amortizeaza bani de la retea de apa cu taxele la ap aexistente

D-nul consilier Poienar spune ca ar trebui sa avem apa si apoi sa facem apometrizare.D-nul
viceprimar propune ca toti consilieri sa verifice noaptea dica apacurge la unii cetateni din
comuna.D-nul consilier Petreus propune sa se faca achizitionaiea apoinetrului de fiecare familie
in rate lunare.D-na consilier Sidau propune ca taxa de la apa sa se incaseze in avans sijumatea
bani apometru sa se puna de la Primarie si cealaltajumataie familia .D-nul consilier Cicial spune
ca de la firma de la care se vor achizitiona apometre sa se faca o reducere de pret daca se vor lua
mai multe.D-nul consilier Orghici spune ca el nu este de acord pentru ca primaria sa -l oblige sa
achizittoneze un apometru stat, el isi cumpara si propune ca fiecare famiiie sa fie chemata la
Primarie pentru incheierea unui contract de apa .u initul*"u unui apometru.D-nul consilier pasca
spune ca ar trebui pus pretul apei la metri cubi consumati.

D-nul Petreus presedinte de sedinta propune spre aprobare ca bani incasati pana acuma in suma
de 96 mii lei taxa de apa sa se achizitioneze apometre , iar toti consilieri prezenti i1 numar de 1 1
sunt de acord.

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta propune spre aprobare proiectul initiat de D-na primar:
-Suma de 30 mii lei alocata la pavaje se transfera la iaminul Cultural pentru
achizitionarea geamuri termopan ;

-Suma de 66 mii lei teprezentand taxa arendare terenuri inbaza contractul de arendare
nr'984 din 13.05'2008 incheiat intre Consiliul local Botiza si Asociatia detinatorilor de
terenuri agricole , forestiere si animale Botizapentru reparatii rJhtaLazurjlor

-suma de 76 mii lei rectificare bugetara la plati asistenti perso'ali .

D-nul Petreus Vasile presedinte de sedinta supune spre aprobare prin vot proiectul de
hotarare initiat de doamna primar privind Modificarla bugetului local investiti si rectificarea
acestuia dupa cum rffmeazatoti consilieri prezenti in numar de i i sunt de acord, fiind astfeladopta hotararea cu nr. 3S 1201 l.

D-na primar spune ca au avut o sedinta cu primarii 12 la Centrul Smurd Bogdan Voda sica nu este tenninata cladirea , le mai trebuie 2 miliarde de lei pentru a o termina plus alteutilitati'D-na primar spune ca l-a intrebat pe domnul Prefect cati bani s- dat la buget Ia primaria
Botizapentru a putea da si noi primaria la acest centru, s-a infiintat Smurdul dar nu are bani .D-napnmar spune ca Primaria ar putea da la Smurd Bogdan Voda generatorul pe baza decontract decomodat.

D-na primar spune ca Sindicatul din Invatarnant a dat in judecata primaria pentrurecuperaarea unor drepturi.
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D-na primar da citire adresei cD nr./2011raspuns facut la sesizarile Primarie catre institutiile

. competente cu privire la scurgerile reziduale miniere de pe raul Valea Saului, ea spune ca au fost
' sesizate toate organismele .D-nul cinsilier Bobocea spune sa se faca o adresa catre institutiile
.competente peste o luna.D-nul consilier Georgiu spune sa se aduca Televiziunea.

D-na primar spune ca se pot duce sa verifice lucrarile executate pe Ulita Lazurilor .D-nul
consilier Sidau propune sa se faca o balustrada la zidul raului de pe Valea Sasului pentru o mai
buna protectie pentru copii care merg la scoala.D-na primar spune ca firma Selina ar trebui sa
faca lucrari care sunt necesare pe rau.D-nul consilier Bobocea propune ca la urmatoarea sedinta
de Consiliul Local sa fie prezenti reprezentanti de la Asociatia Apia Botiza pentru a se stabili ce
lucrari se vor realiza din bani incasati de pe axa de terenuri.D-na primar spune despre problema
drumului Botiza-Grosi Tiblesului , in contractul semnat cu firma Strabag, exista si o clauza de
forta majora , care permite sa modificam proiectul initial pentru unle lucrari care au aparut si care
nu au fost prevazute in proiect.Pentru valoarea acestor lucrari s-a a facut si semnat un act
aditional , care a fost verificat de o Comisia de la Directia De finante Maramures si cu avizul
favorabil de la Ministerul de Finante.

D-na primar spune ca in legatura cu proiectul de canalizare , cand s-au facut lucarile la reteau
electrica s-au montat stalpi foarte aproape de reteau de apa, si ei ne-au impus sa nu montam
reteua de canalizare pe langa stalpi pusi de ei, in cazcontrar ne vor da in judecata SC E lectrica.si
vor opri continuarea lucrarii.. D-na primar spune ca ar trebui noi sa darn in judecata pe sc
Electrica SA deoarece a montat stalpi pe domeniul public.

D-na primar a propus ca impreuna cu lucratori din Primariei, sa amenajeze instalatiile electrice ,
decoratiunile pentru sarbatorile de iarna de pe raza comunei , implicarea tineretului din comuna la
impodobirea bradului, ar trebui mai puse becuri pe stalpi dar nu sunt bani am avem nevoie de
sponsori.D-na primar spuna ca amenajarea interior Primarie se va face la primavara.

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


