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comun

publici

conformitate cu Legea nr.21512001 a administragiei publice locale republicatd cu
ile gi completdrile ulterioare gi Legea nr.39312004 pentru aprobarea statutului alegilor
ificatd, am desfbgurat activitate conform legilor in vigoare, cu bund credin{[ gi in
comunitdlii pentru realizarea obiectivelor propuse in acest an.
ceea ce privegte transparen{a decizional6 la nivelul administrafiei publice locale din
\otiza, actele cu caracter normativ au fost adoptate dupd indeplinirea condiliilor de
te gi dupi adoptare s-au adus la cunogtintd publicd prin afigare in locuri publice gi pe

I

nt.ru o radiografiere a

activitifii complexe din cadrul Primf,riei Botiza prezint in

activitatea pe compartimente gi birouri in anul 2017:

Comp artimentul Administraltie

Publicd

Si

Secretariat
in anul 2017, am iniliat:

-

un nr. de

57 proiecte de hotdr6re

care au fost adoptate de Consriliul local al comunei Botiza in

totalitate gi arn emis un numdl de 235 dispozilii.
M,enlionez cb la inilierezr proiectelor de hc,tardre gi la erniterea dispoziliilor am fbst
sprijinit de dna secretar privind elaborarea gi legalitatea fiecdrui act conform legislalieiin
vigoare, der angajafii din aparatul de specialitate gi de comisiile dr: specialitate din cadrul
consiliului local.
in activitatea de pregdtire a actelor Consiliului Local nu au fost intAmpinate probleme
deosebine, documentele adresate Consiliului local ;;i Comisiilor de Specialitate ale acestuia. au
fbst cornLrnicate in vederea punerii lor in dezbatere gi aprobarea lor.
ALr fbst prezentate Comisiilor de Specialitate. conform cu profilr-rl ;i specialitatea
iacestora, proiectele de hotarAri gi documentaliile albrente spre avizare'in vederea adoptarii lor de
,l6tre plenu,l Consiliului Local gi a fost asigLrratl asistenla juridici Cornisiilor de Specialitate gi
,Consiliului Local, cel mai bun indicator fiind neatacarea in contencios a actelor emise atAt de
Primar cAt r;i de Consiliul l,ocal.
A fbst asigurat Secretariatul celor 18 gedinfe de Consiliu Local precum qi redactarea
Proceselor Verbale prin care sLrnt redate lucrarile;,i dezbaterile din cadrul plenului qedinlelor
Corrsilir,rlui Local.

Au fost comunicate in termen legal, de dna. Secretar, Primarului. ALrtoritblilor gi
persoanelor interesate Hotdrdrile luate de Consiliul local, precum gi Birourilor de Specialitate ale
Primdriei.

Nu au fost intdmpinate problemein avizarea legalitdlii celor 224 de dispozilii ale
prirnarulLri gi a celor 57 hotlrdri adoptate de Consiliului Locall
S-ar,r efectuat opera{iLrni de inregistrare gi expediere a coresponden{ei. respectiv 4469
adrese, inregistrate irr registrulde intrare-iegire gi aproxirnativ 4tl6 adrese expediate pogtal gi
prin fax. S-a asigurat primirea gi inregistlarea coferipondenlei adrcsate Primariei. prezenlarca
acesteia conducerii Prirndriei care a fost lepartizatd spre solLrJionare compartimentelor primdriei
in funclie de obiectul ei .
S-au respectat pe cAt posibil termenele de solutionare a cererilor respectiv adreselor gi
r:xpedirea rrispunsului cdtre solicitant in termenul legal.
Am incheiat 12 contracte de arenda intre persoane fizice si - contracte de arenda pasune
i:u crescato,rii de animale din Botiza.
in coordonarea activitdtii juridice din cadrul plimdri,:i, au fost oblinute rezultate
bune.Au fbst redactate ac!iunile in justilie gi s-a urmdrit aducerea la indeplinire a hotar6rilor
rJefinitive arle instanlelor de judecatd, totodata asigurAndu-se reprezentarea consiliului local, a
primarului gi a comisiei locale de aplicare a legilor fbndullui funciar in fafa instanJelor
jiudecatoregti. suslinAnd interesele acestora gi ex.ercitdrrd caile de atac legale, in anul 2017
aflAndu-se oe rol un nurndr de 9 cauze din care:

judecatoregti, suslinAnd interesele acestora 5i exercitAnd cdile de atac lesale. in anul 2017
afldndu-se pe rol un numir de 9 cauze din care:
- sunt rdmrase pe rol 9 cauze, in care Primarul. Consiliul local sau Comisia locala de aplicare a
legilor fondului funciar sunt parte. au fbst cAgtigate lcauze.

ui :Divort:Cupsenar Adri:rna-l leana;
i :Divort: Petreus Mihaela si Gavrila, Botiza, nr.282,
3.Obiectul dosarului:Actiune in constatare :Popan Maria, Popan Florea, Botiza nr.597;
4,Obiectul dosarLrlui:Uzucapiune:Popan Maria, Popana Florea, Botiza,nr.597 ;
5.Obiectul dosarulLri: Litigiu privind functionari publici sitatutari cLr Sindicatul din
I .Obiectu I dosaru
2.Obi ectul dosaru

I

I

u

Adm inistratie Maram r-rres:

6.Obiectuldosarului :Drepturi banesti cu SindicatLrldin Adnrinistratie Maramures;
7. Obiectul dosarulLri:Uzucapiune:Poienar \i asile si Ioana .Botiza,nr.828;
8.Obiectul dosarLrlui :Fond Funciar modificare titlu de proprietate cu Petreus Vasile si
Hoza loan ;
9.Obiectul dosarulLri :Limita hotar intre Conruna Botiza si Comuna Poienile-lzei
Obiectul dosarului :Irond Funciar cu Parohia Ortodoxa Poienile -lzei stadiul castigat
A fbst asigr,rlatd activitatea de comunicare a actelor institLr{iilor cdrora se adreseazd.
peten{i[or si persoanelor interesate saLl la care actele f-ac ret-erirr(a

Compartimentul Stare Civili, Autoritate Tutelari
gi Asisten(ii SocialS
Privindactivitateadestarecivilape anu|20l7-s-auinnegistrat3actedenagtereacte
transcrise ;rentru copii rrascu{i in straindtate, s-au inregistrat gi oficiat un numdr de l6 casatorii gi
s-au innegistrat un numdr de 38 acte de deces.ln Lrrra acestor inregistrdri de acte precum gi a
rnerrfiLrrnilor prirnite pentru operarea faptelor pe marginea actelor de stare civild s-au operat un
numdrde aproximativ 161 de menfiuni iar la solic:itarea pelsoanelor interesate s-au
eliberat, pentru a dovedi filialia s-au eliberat cr,r aproxirnalie un nunrdr de 3 dovezi-anexa 9:
'fotin cadrul acestei activitdli au fbst eliberate un nurndrde 46 duplicate certificate de
na$tere" l3 dLrplicate de certificate de cdsdtorie gi 4 duplicate certificate de deces, au fost
inregislrate l0 sesizbri pentru dezbateri succesorale gi 4 solicitdri extrase uz ofgan de stat.
'fotodatd se transrlit lunar gi semestrial rezultatele activitatiide stare civilI la institLrliile
abilitate pentrlr {inerea evidenlelor privind activitert.ea de stare civila gi cea de evidenfd a

'oersoanelor :

in activitatea de stare civila nu au fost intdmpinate probleme.
Au fbst vizate gi intocmite un nr.de 324 anchetesociale, la cerereapersoanelor, a
instituliilor, instan{elor de judecata gi dosarelor pentru ajutoarele de incdzire. Nu au fost
intAmpinatr: probleme deosebite in acest donreniu.
?

,.

In aplicalea legislaliei privind:

'

a<lordlarea

'

allocafii de susfinere a familiei s-au intocmit l7 dosare

'

indernniza[ii pentru cregterea copiilor s-au intocmit 5 dos;are

alocafiilor de stat pentru copii s-au intocmit

Lln

nr. de l1 dosare;

;

I

persoanelor bolnave intr-un grad de invaliditate pentru comisia de
mit un numdr de 1 I dosare :

'dra

s-au

I

pir;pozi1 ile gi borderourile privind cuprinderea in plata a acestor solicitdri s-au transmis
pentru Prestafii Sociale, conform Iegii in termenul legal.
Itia Judel
prevederilor Legii nr.4161200l privind acorclarea ajutorului social sunt in
n apli
plata
dosare
ucdndu-se evidenfa lunard a acestora, pldtindu-se lunar ajutorul social, de
Agent Judet
de PrestaJii Sociale inbaza borderourilor trimise de compartimentul de
asl ste

sOcta

)

Au fost
intoc

ndu-se

Soci:a

iBaia M
u eli

s

pelor in

gistrate un numdr de3l2 cereri pentru ajutorincilzire cu lemne,
tua{ii gi raporturi statistice care au fost transrnise Agenfiei de Plali gi PrestaJii
t adeverinle pentru problemele gestionate de serviciul de protecfie social6, la
rept ;

Comp

artimentul Cadastr u, agric ulturd,
proteclie civild Si P,S1

rele agricole -acestea sunt in lucru, completAndu-se atdt pe suport de
lPrivind
t gi elec ronic. Se efectueaza Iucrarile de completare dup[ declarafii in funclie de
rea $r p
ntarea acestora la sediul primariei de cdtre cetalenii comunei.
n anul
l7 au fost eliberate 69 certificate de producdtor agricol, aproximativ 2000
adeve FIe care
ind dovezi pentru subvenlii, adeverinJe din registru agricol pentru diverse
facilita -eli
carli identitate, oblinere telefoane mobile, pentrLr elevi, pentru contracte la
curent,
radiere din CF, pentru ajutor de incalzire, pentru alocatii de sustinere, pentri
h6ftie
comp

elevi

I

ursa
-a

ipatin teren latoate sesizdrile depuse de cetd{eni , pe linie de fond funciargi

spunsur

iile proteclie civi16, prevenirea gi stingerea incendiilor, proteclia muncii 9i
s-au intocmit actele privind o bund intervenfie in cazuri de urgenld gi de risc.
u llost a izate Autoriza\iile de Functionare pentru un numbr de societdli comerciale,
asociaJ familia e gi persoane fizice ,inbaza documentaliilor prezentate fie cd au sediul in
colrun isall nu ai puncte de lucru, inbaza legislaliei in vigoare in numar de 30.
F,orttcl t in anul 2011 la concurs cu Serviciul Voluntar de Pompieli al comunei
am
inut locul ll lafaza locala la Sieu.
clome

mili

ompartimentul urbanism gi disciplina in construcfii
de urbanism pe anul 2017 se concretizeazdprin eliberarea unui numdr de 2l
nism gi 13 autoriza{ii de construire, care au implicat verificarea conform

s-

fust or nizate gi efectuate activitetii de control privincl disciplina in construcfii, gi s-au
luat
uri de i trare in legalitate acolo unde s-au constatat abateri de la actele normative, s-au
aplicat
fii privind regimul constrllctiilor unde au fost incblcate prevederile legii.(Manta
Ioan
rza) n 9 - amenda 1000 lei )
br;t asi
td asistenfa necesard in organizarea licitatriilor in domeniul achizitriilor
publi
VA
unor bunuri atAt din partea serviciuluijuridic, serviciului de cadastru cdt gi
deu
ism, i in acest sens nu au fost constatate abateri de la prevederile legale .
fost in mite un nr. de 16 dosare in vederea obtinerii titlului de proprietateinbaza
165t20

ii

Compartimentul finanfe - contabilitate

I

politic
scutiri

38

fa

ceea ce privegte colectarea taxelor gi impozitelor locale au fost realizate pe total comund
zice gijuridice pe anul 2017 in procent de 135,49 oh.
rnenta{iei depuse (veterani de razboi, vdduve de veteran de rdzboi, detinuti

soane
baza

[i, persoanele cu handicap gradul I si ll gi invaliditate gradul Is-au efectuat

I

4iale

u totale de la plata impozitelor gi taxelor locale pentru un numdr de aproximativ

tii:;

execulia de venituri si cheltuieli ori de cdte ori a fost nevoie pentru a afla
ldului re este in trezorerie.
pn
pl6!ile cdtre executanlii de lucriri, s-au fEcut conform prevederile legale pe
i
bazap
lor rbale de recepJii gi pe cAt a fost posibil la timp.
vind ac vitatea de coordonare gi supraveghere a activitalii unitdlilor gcolare ne-am
in toate problemele acestora.
anali

Compartimentul gospodirire comunalS
gi protec{ia mediului

curd{

neexl

din

or la activitatea privind gospoderirea comunal6 s-au desfdgurat ac{iuni de
frumusetare in comuna.
normele de proteclie mediului am fost verificaJi de inspectori de la garda de
r atenfiondri privind coleclionarea degeurilor gi depozitarea lor.
starea de mediu in comuna Botizain anul 2017,nu au existat poluari r"najore la
exceptia devarsarii in raul Valea Sasului a vasarasului din Mina Varatec.
lvat in mare mdsurd eliminarea depozitdrii gunoaielor menajere din locuri
xistd probleme la decolmatarea ganturilor gi deversdrile apelor menajere.
tivitatea de mediu am fost verificati de inspectori de la garda de mediu
d atent onari privind colectionarea deseurilor si depozitarea lor. Acestea sunt colectate
in casa de 4 ori p eluna , conform contractului de prestari servicii cu S.C. GLOD SAL

gidei

SRL.

{--

MENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE SI ACHIZITII
PUBLICE

Proiecte elaborate si implementate
Achi

autot

Reabi

re ga

Ca

rism in valoare de 24.139.65lei
j : Valoarea lucrarii este de 99.875,39lei

i.. isl tn bulari : Valoarea lucrarii
fu
I

parc

fare So

si gard

Amen

are dis

nsar uman

Mode

izare il minat

Rea

i

:Valoarea lucrarii este de 63945,25lei

: Valoarea lucrarii este de

public

49.538.29lei

Valoarea lucrarii este de 268270,90lei

Valoarea lucrarii este de 196933.80 lei

fi agri

Const

irre pod

Dirigi

de sa

ivind

de 19872lei

re si statie de epurare Valoarea lucrarii este de 100.000 lei

Lucra I calnatl
Drum

este

ri in comunaBotiza studio fezabilitate Valoarea lucrarii

este de 57989.48 lei

tier drum Botiza - Grosii Tiblesului in valoare de 25200 lei
I

auf

rdrile pentru care au fost incheiate contracte de,execufie in urma adjudecirii
organizate conform legii, fiind urmati to(ii pagii conform legii.

Cimine Culturale si biblioteci
capit
reabi I i

avand

, raftu

ul cultura avem

I camin cultural situat in centrul comunei care prin

lui fl uta in anii anteriori20l5-2016, permite si organizarea de mese festive, nunti ,
dotare o bucatarie dotata cu toate utilitatile necesare (aragaze, blaturi de lucru din inox
lll ln pentru depozitarea alimentelor) cu camera frigorifica, I sala pt organizarea de

evenl
ase

la pentru 500 persoane, tacamuri mese si banci, scaune , statie de amplificare.
pafrare 200 (apa. tuica. vin) pentru
nea in 2017 am achizitionat un numar

de

lei . in speta a paharelor degradate si sparte, in suma de 500 lei.
nea in fiecare an , in luna august se organizeaza festivalul local al cantecului si
a
intitulat "PANTRU MANDRA DIN BOTIZA" in vederea pastrarii si
dansul
ProPul
iLl
tiilor locale si promovarea turismului local.
contin
nde
aceasta sarbatoare se organizeazasi desfasoara cu mare succes, iar cheltuielile
aferen organi rii unei asemenea manifestari au fost facute atat din busetul local. ca si din
sumele locate e Consiliul Judetean Maramures unde suntem inclusi intr-un program pe axa
priori
tmp
cu alte patru localitati .
compl

tea

P

ansam

ind act vitatea culturald a comuneiin anu[ 2017 a fost reprezentatd cu cinste de
ul "RU UTU"dansuri populare, care au luat parte la :
nl

din comuni ;(Festivalul pentru Mandra din Etotiza,g Martje, ziua
rea unei Hore cu cantec popular romanesc si Artificii de Revelion,Let,s Do It
rin co una Botiza .etc. )

Femei
cu

unne

if

e

tivalu i gi srrbitori ale unor localitifi din judef gi dirn fari si alte tari dupa cum
;

Festiv

| florilor din GRASSE desfasurat in localitatea Grasse din Franta

estival I de datini si obiceiuri desafasurat la Bucuresti

;

:

estival I "Nu va r,ritati ca-s micut"desfasurat in localitatea Budesti:
estival I desfasurat in Iocalitatea Grosii Tiblesului;

partic pat la colindat la Spitalul Judetean Maramures in prag de sarbatori
mnul
ocal Ia
premia din
bugetu

urma
Cultu
dintre

rtmar printr-o sponsorizare primita precum si o parte din suma alocata din
unei Botiza a facilitat membrilor ansamblulrui "Rugutu" precum si elevilor
lScolii Botiza petrecereaunui sejur de7 zile iin statiune Eforie Sud.
i discutii avute intre domnul primar Poienar Florea si presedintele Cornisiei

navata ant din orasul Mioveni s-a discut in vederea realizarii unui proiect intercultural
e doua
litatii avand ca obiectiv schimburi culturale si artistice

ivitatea biblioteci din comuna Botiza pe anul 2011 se evidentiazd prin inregistrarea
r acc tabil de cititori, existdnd un stoc de carte de 9280 volume carti .

AREA CONOMICO-SOCIALA SI DE SANATATE A POPULATIEI
una
penslo

,cca

comu
bazate

c0mert
pu

f'amili
stare fo
constan

introdu

latia

farm
buna

ln

ln

ape

oastra are o populatie in numar de2700 locuitori, din care aproximativ 500
65 salariati in institutii publice sau la firme private.
functioneaza aproximativ 20 societati cornerciale , sau persoane fizice
sau servicii si 22 pensiuni turistice acreditate de Ministerul turismului.
comunei Botiza beneficiaza de un Dispensar uman cu cabinet medical de
ie si un cabinet stomatologic. Cladirea dispensarului uman nu se afla intr-o
de aceea in anul 2017 am efectuat lucrari de reabilitare in suma de 50 mii lei

a

geamurilor vechi cu geamuri termopane,
curente , instalatie de incalzire , rabilitare baie, ztgravit interior.

irea instalatiei electrice,

Colaborarea cu medicii din comuni
flecare

vind
binet.

:

ivitatea medicald in comund, am acordat tot spri-iinul posibil medicilor de la

rnedicul
t

ubercu
a nivel

\ctivi
r)U Cafe

r)ste mu

ganti
rdaugd

la
comu

vitatea sanitar veterinari la nivel de comunl ar trebui sa fim inqtiinta{i de
dup[ fiecare acJiune de vaccinare despre starea sanitdJii animalelor privind
ine gi anemia la cabaline boli care sunt transmisibile gi masurile care s-au luat

uratd in anul 2017, ?mpreund cu angajafii Primdriei, consiliul local , a firmelor
lmana colaborat , din punct de vedere economic, din punctul de vedere al primarului
nu a fost un an u$or avind in vedere derularea lucrdrilor, urm[rirea
rnr
ile contractate,lucriri care au fost monitorizate aptoape zilnic, la care se
rpel
tP pro lemele comunitilii gi pe care le-am trecut cu bine.
rles

multumesc Consiliului Local , membrilor acestuia privind colaborarea si
mgalati r Prim iei alaturi de care ne-am dat tot concursul pentru rezolvarea problemelor
letaten i ", iar p ntru viitor trebuie sa ne mobilizam cu toate eforturile in vederea realizarii

ln final

oresc

:oturor

iective

r propuse pentru buna stare si prosperitate a comunei.

Cu

PRIM
ITLOR

IPOI

AR

I
1448 DrN 27.03.2018

Prezentat in sedinta ordinara a
Consiliului local al comunei
BOTIZA in data de 29.03.2018
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Partea

I

rea normelor legale cu privire la obligatiile primarului si
lor locale cu privire la gestionarea patrimoniului unitatilor
adm inistrative-terito riale
Unit
ca

citate

2l

la
Pat

dr
cu

do

iul

t:lrier
tilor
Pot

sul

ridica deplina si patrimoniu propriu,confo,rm

de drept public ,cu
art. 2l din Legea nr.

ministratiei publice locale,republicata.

moniul unitatilor administrativ-teritoriale este format din totalitatea

ivat al unitatilor administrativ-teritoriale.

it

prevederilor art.63(5) lit.d din Legea nr. 2L512001 a administratiei

le ,republicata, primarul ia

pu

rr€

administrativ-teritoriale sunt persoane

rilor i obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale dobandite sau asumate
ir:e ti u si se refera atat la bunurile din domeniul public ,cat si la cele din
Pot

tn

tile

blica

lnv

masuri si raspunde de asigurarea
,evidentei statistice a bunurilor din patrirnoniul public si privat al

min

istrativ-teritoriale.

it art. 122 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale
" - 'l'oate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt
rierii

anuate. Consiliilor locale si judetene

li

se prezinta anual de

catre primar, respectiv de presedintele r:onsiliului judetean, un raport asupra
situratir:i gestionarii bun

urilor"

DOMENIUL PUBLIC al comunei

din bunurilg prevazute la punctul

III

,a.l oraselor si

din ,\nexa

I

al municipiilor este alcatuit

la Legea nr. 21311998 ,privind

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile
ulterioare,si din alte bunuri de uz sau de interes public local ,declarate ca atare prin
Hotarare a consiliului local ,daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public national orijudetean (ar1.3,alin.4 din Lege:l

DOMENIUL

PRMT al unitatilor

nr.2l3

/1998).

:ldministrativ-terit,oriale este alcatuit din

bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din dorneniul public.Asupra
acestor bunuri unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de proprietate privata

.Dreptul de proprietate privata al unitatilor administrative asupra bunurilor din
dorneniul prtivat este supus regimuluijuridic de drept connun ,daca legea ttu dispune
altl'el.

Evident:r bunurilor din domeniul public si privat al unitatilor adrministratir'teriitoriale consta in doua etape

administrativ-teritoriale asupra imobilelor -constructii si tr:renuri,
In ceea ce priveste evidenta bunurilor din donteniul public,de care raspunde
prima ru l,aceasta implica;

administratiei publice locale,republicata)
local cle catre Guvern( potrivit procedurii prer,:rz;ute de Legea nr.2l3l1998

,cu rnodificarile si completarile ulterioare si HGR nr. 548/1998 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventlarului bunurilor care
alcatuiesc clomeniul public

al

comunelor ,oraseltlr ,municipiilor

judetelor)care cuprinde urmatoarele etape:
-invetntarierea bunurilor din dorneniul public
-insusirea inventarului domeniului public prin hotarare a consiliului local;

si

tarea hotararii de guyern privind atestarea domeniului public;

OB

IGATIILE A

ALE

limitarea domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale;
ompletarea hotararilor privind atestarea dorneniului public cu bunurile
ndite sau identificate ulterior anului 1999:
'ectuarea inventarierii anuale a bunurilor apartinand unitatilor

ministrativ-teritoriale asupra imobilelor detinute de acestea;

rierea in sistemul de carte funciara a dreptului de proprietate

ublica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale
obilelor detinute de acestea

asupra

:

rezentarea anuala in fata consiliilor locale de, catre primar a raportului

upra situatiei gestionarii bunurilor din domeniul public si privat

in

re se vor prezenta:

a.

cazuri de dobandire ale dreptului de proprietate publica

sau

privata asupra unor imobile ale unitatilor administrativteritoriale;

b.

cazuri de incetare ale dreptului de proprietate publica sau privata
asupra unor immobile ale unitatilor administrativ-teritoriale;

c. modificari ale regimului juridic al imobilelor din domeniul public
sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale;

d. venituri

realizate de pe urma vanzarii ,concesionarii,inchirierii

bunurilor din domeniul public sau privat al unitatilor
ad m inistrativ-terito

riale;

e. cheltu ieli efectuate in yederea achizitionarii ,intretinerii
,reabilitarii sau repararii bunurilor apartinand unitatilor
ad m in

istrativ-teritoriale:

Partea a-II-a
portu primarului Comunei BOTIZA,judetul Maramures' asupra
tionarii bunurilor conform art.122 rsi 63(5) lit.d din legea
artiei
n 21512001 a administratiei publice locale'republicata

ntl in edere

:

ile art.63(5) Iit.d si art.122 din Legea nr.2l5l20tD1 a administratiei publice

,repu licata;

uc la unostina Consiliului Iocal al Comunei Botiza ,urmatoarele"
La

ivrelul

ma

us au

prin
inve

rimariei Comunei Botiza,in respectarea pre'yederilor legale prezentate
t intreprise urmatoarele masuri:
ispozitia primarului nr.216 din 28.11.2017 a fost numita o Comisie de

tariere

a

patrimoniului Comunei

mem rii:Presedintele comisiei -Pasca

Ioan consilier superior(im pozite
speci
socia

si

Botiza

compusa

din urmatorii

Viorel -viceprimar ,Membru -Dolca
taxe locale) in cadrul aparatului de

litate al primarului comunei Botiza ,Neag Vasile consilier asistenta
in c adrul aparatului de specialitate al pritnarului comunei Botiza;

Inve tarierea avea

ca obiectiv urmatoarele gestiuni:Primaria Botizn

)

inul cultural si Biblioteca comunala si avea in vedere inventarierea
'Ca
urm toarelor capitole:mijloace fixe ,obiecte de inventar ,materiale ,mijloace
i,creante si datorii, disponibititati banesti si alte valori aflate in caseria
ba
prl
des

mai
H.C
Prec

Boti

riei si disponibilitati aflate in conturi la banca si trezorerie si se
ura in perioada 15.12.2017 - 29.l2.20l7,conform dispozitiei enuntata
, precum si a bunurilor cuprinse in H.C,,L. nr.38 din 3l'07'2017 ,
nr. 4l din 11.08.2017, H-C.L. nr. 49 din 04'10'2017 '
z m ca in cursul anului

au fost trecute in domeniul privat al Comunei

suprafate de teren de 2300 mp in bazaH.O.L. nr.50 din 17.08.2017

- q--

Confo

inventarierii ,in anul 2017 au fost efectuate urmatoarele:
ITURI TOTALE ,realizate in anul 2017 3749728 tei,din care

:

ite si taxe pe proprietate - 206407 lei*

t mijloace de transport -78489 lei*
turi din inchirieri-concesiuni - 123914lei*
taxe pe ul.:'lizarea bunurilor sau desfasurare de activitati
turi din prestari servicii-39693 lei**
nzi 51310 lei*

-

100108*

-lm zit pe venit I 818 lei**
-cot si sume defalcate din impozit pe venit 776704lei*
defalcate din TVA 2223479lei.*
ntii de la bugetul de stat 99492lei.*
-di
venituri 45000 leix
-alte impozite si taxe 800 lei*
CH LTUIELI TOTALE: 1613187 lei,din care :
-che tuieli de investitii 9057651ei din care :
-ach zitie autoturism duster 24140lei
ilitare garaj 99875 lei
ru si intabulari 19872 lei
ilitare sopron si gard parc 63945lei
jare dispensar uman 49538 lei
izare iluminat public 268271 lei.
-t
i de canalizare si statie de epurare 100000 lei
-dru uri agricole 196934lei
ruire poduri in comuna Botiza 57989 lei
inte de santier Botiza- Grosi 25200 lei

CH
care
-prl

TUIELI CU BUNURI SI SERVICI IN SUMA DE 707422 LEI ,din

rie 419631 lei
ectie civila- ISU 4540
-scol 107950 lei

-p

-cu

lt

-ilu
-sal u

-ali
-chel
Com
sunt

Val

78207 lei
inat public 72205 lei
ritare l04096lei
tare cu aoa 13487 lei
uieli in domeniul agriculturii silviculturii 15257 let.
sia de inventariere constituitd in baza DispoziJiei primarului a constatat cd
tre{inute in bune condilii gi nu existd minusuri in gestiune.
rea totald a bunurilor inventariate din domeniul public este de 45 676 438

.PRIMAR
POIENAR FLO

