STATUTUL
COMUNEI BOTIZ-JUDEŢUL SATU MARE

Art.1-Unitatea admninistrativ teritorială căreia i se aplică prevederile
prezentului Statut este comuna Botiz,judeţul Satu Mare.
Art.2-(1)-Comuna este unitatea administrativ teritorială de bază,care
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.
Comuna Botiz este alcătuită din satul Botiz-sat reşedinţă a comunei.
(2)-În satul reşedinţă de comună îşi au sediul autorităţile şi instituţiile
publice reprezentative,după cum urmează:
 Primăria comunei
 Consiliul local
 Postul de poliţie
 Şcoala generală cu clasele I-VIII
Art.3-(1)-Comuna Botiz este persoană juridică de drept public.Are
patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
(2)-Unitatea administrativ teritorială poate intra în raporturi juridice
cu alte autorităţi sau instituţii publice,cu persoane juridice române sau
străine,indiferent de natura acestora,precum şi cu persoane fizice,în condiţiile
legii.
Art.4-Localitatea Botiz este aşezată în partea de nord-vest a judeţului Satu
Mare,pe drumul European E 81,la o distanţă de 7 km de municipiul Satu
Mare,reşedinţa judeţului.
Comuna Botiz are următorii vecini:la nord-vest-comuna Micula,la nord-est–
comunele Turulung şi Agriş,la sud-est-comuna Odoreu,la nord-comuna Livada,la
vest-comuna Lazuri,iar la sud ,municipiul Satu Mare.
Suprafaţa totală a comunei este de 3708 ha.Terenul intravilan este de
718,04 ha iar cel extravilan de 2990 ha. Comuna Botiz însumează un număr
de 1055 de gospodării şi 1040 locuinţe
Art.5–(1)-Sediul administraţiei locale şi a Consiliului local,este pe strada
Mioriţei nr.63.
(2)-Primăria comunei Botiz are pagină web proprie:www.botiz.ro

Art.6- (1)-Prima atestare documentară se referă la satul Oşvareu şi datează din
anul 1215.În anul 1226 satul apare sub denumirea de Vasvari când se mai
aminteşte şi de satul Salamus,dispărut în timp,care a fost situat undeva în nord
estul satului Botiz.
Localitatea Botiz sub această denumire,apare în documente în anul 1364 când are
loc prima reaşezare de hotar dintre Botiz şi Oşvareu.
(2)-În prezent numărul de locuitori este de 3651,structurat astfel:
 Români……2573
 Maghiari………940
 Rromi………108
 Ucrainieni………20
 Alţii………….10
Conform ultimului recensământ, populaţia comunei înregistrează o creştere,în
special după anul 2000,când încep să se simtă vânzările de imobile.
(3)-Populaţia activă a comunei îşi desfăşoară activitatea pe diverse
domenii:salariaţi,agricultori,mici întreprinzători,administratori de societăţi
comerciale.
Preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz a rămas agricultura şi
cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan,ponderea cea mai mare
fiind reprezentată de producţia individuală.Culturile principale rămân cele
tradiţionale,respectiv cu tendinţe spre culturi de căpşuni,legume şi pomi
fructiferi.Aceste culturi au cunoscut o creştere în ultima perioadă,ceea ce
demonstrează un interes al micilor producători spre aceste culturi.
(4)-Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 67 societăţi comerciale
din care 8 societăţi crescătoare de animale/păsări:SC Boviferm SRL,SC Total Plus
SRL,SC Ave Buras SRL,SC Cristal Home SRL,SC Pro Avis SRL,SC Miva Prod SRL,SC Ave
IMpex SRL,SC Ovo Plus SRL.Principalii agenţi economici de pe raza comunei sunt
SC Sam Mills SRL,SC Tomis SRL,SC Ave Impex SRL,SC Gamoni SRL.
(5)-Sistemul stradal funcţionează cu 18 artere de circulaţie,străzile fiind
asfaltate în proporţie de 90 %.În anul 2003 s-a aprobat Planul Urbanistic
General,cu un intravilan de 660,29 ha .Începând din anul 2003,s-au înfiinţat un
număr de 26 Planuri Urbanistice Zonale /Planuri Urbanistice de Detaliu, din care
lotizare teren,cu scop de construcţii locuinţe- 11,restul de 15, fiind planuri
industriale sau zootehnice.

Prin înfiinţarea acestor Planuri Urbanistice,din anul 2003 intravilanul comunei a
crecut cu 57,75 ha.
Iluminatul public funcţionează în condiţii foarte bune,în prezent fiind
depus un proiect de extindere a iluminatului public în zona Noroieni,urmând
implementarea acestuia şi punerea în practică.
Infrastructura comunicaţiilor este bine definită,existând o staţie
digitală cu un număr mare de abonaţi,conexiune internet,staţii TV cablu.
Comuna Botiz beneficiază de reţea de gaze naturale şi reţea de apă
potabilă,fiind în derulare un proiect pentru înfiinţarea sistemului de canalizare,pe
seama Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,din care face parte şi comuna
Botiz.
(6) Pe raza comunei funcţionează un număr de 3 unităţi de învăţământ
clasele I-VIII-în trei corpuri de clădiri, 2 grădiniţe cu program normal,1 bibliotecă
publică.
În prezent se construieşte o Sală multifuncţională cu scopul deservirii
unor
evenimente
cultural
artistice,evenimente
speciale
(nunţi,botezuri),evenimente oficiale (şedinţe,întruniri de lucru,adunări publice) .
Comuna Botiz beneficiază de un cabinet medical individual,un cabinet
sanitar veterinar,2 farmacii umane,1 farmacie sanitar veterinară.
În comună există un Oficiu Poştal aparţinând Direcţiei Regionale de Poştă Cluj,o
staţie de Radiodifuziune administrată de Direcţia de Radiocomunicaţii Cluj.
(7) Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 lăcaşuri de
cult apraţinând cultelor:ortodox,greco - catolic,romano - catolic,reformat,baptist
şi o casă de rugăciuni penticostală.
În fiecare an se respectă Hramurile bisericeşti:Hramul bisericii ortodoxe Sf. Mihail
şi Gavril-8 noiembrie;Hramul bisericii greco catolice Sf.Petru şi Pavel-29
iunie;hramul bisericii romano –catolice Sf.Iosif-19 martie.
În anul 2006 s-a finalizat construcţia obiectivului “Capelă mortuară-Temetkezesi
Kapolna”,aparţinând cultelor de pe raza localităţii.
(8) Comuna are organizat serviciul public de gospodărie comunală, cu
urmatoarele activitati: serviciul de pază; serviciul de salubritate şi serviciul public
de interes local.
Art.7-Rangul localităţii,este rangul IV, potrivit art.2 alin.(2) litera “e” din Legea
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţionalSecţiunea IV-Reţeaua de localităţi.

Art.8-În unitatea administrativ teritorială Botiz îşi desfăşoară activitatea
partidele:PD-L,PSD,UDMR,PNL,PNŢCD
Art.9-Consiliul local,care asigură activitatea administraţiei publice locale , este
format din 13 consilieri,având structura politică,după cum urmează:
 PD-L-5 consilieri locali;
 PSD-4 consilieri locali;
 PNŢCD-2 consilieri locali,
 PNL-1 consilier local;
 UDMR-1 consilier local.
Consiliul local a fost constituit în forma actuală la data de 20.06.2008.
Art.10-Persoanele născute în comuna Botiz,primesc,la împlinirea vârstei de 18
ani,titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei,în cadrul unei festivităţi care se
organizează de către primar.
-Cuplurilor de vârstnici care împlinesc 50 de ani de căsătorie,li se
acordă o sumă de bani,aprobată de Consiliul local,la propunerea primarului,în
cadrul unei festivităţi,organizată de regulă,cu ocazia manifestării cultural artistice
“Ziua comunei”,în cursul lunii iunie,a fiecărui an.
Art.11-Prin Hotărârea Consiliului local pentru persoanele cu merite deosebite
pe plan politic,economic,social,cultural sau alte persoane importante pentru
localitatea noastră,pot primi titlul de “Cetăţean de onoare”,bucurându-se de
anumite dreptrui pe toată perioada vieţii sale.
În cazul savârsirii unei infractiuni sau a unei fapte rusinoase titlul de
mai sus va fi retras.
Art.12- Locuitorii comunei vor fi consultati prin referendum asupra
problemelor de interes deosebit pentru localitate.
Art.13 -(1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti
astfel:
(2) Convocarea si organizarea adunărilor cetaţeneşti se fac de către primar, la
initiaţiva acestuia, sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(3) Convocarea adunării cetaţeneşti se face prin aducerea la cunostinţa
publică a scopului, datei si locului unde urmeaza să se desfaşoare aceasta.
(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor si adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenti.
(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal, se înaintează
primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedintă, în

vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare si de finanţare, daca este
cazul.
(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunostinţa publică prin grija
secretarului.
Art.14 (1) Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrative este alcătuit din
bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată
ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt
supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor
financiare anuale.
(3) Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie
într-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.
(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată
pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.
Art.15 (1) Bunurile aflate în proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale si cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în
condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat
persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau
de utilitate publică ori serviciilor publice.
(2) Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpararea unor bunuri ori la
vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.
(3) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit
prevederilor legale.
Art.16 -Consiliul local poate hotarî cooperarea sau asociarea cu persoane
juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri
sociali, în vederea finantării si realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a relaţiilor de
parteneriat cu unităţi administrativ-teriroriale din alte ţări.
Art.17 -Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice
locale din ţara sau străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale sau
internaţionale ale administraţiei publice locale, se face în vederea promovării
unor interese comune.
Art.18 -Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, consiliul local hotărăşte
modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe si de obiective
de interes public local.

Art.19- Consiliul local hotărăşte cu privire la însemnele specifice ale localităţii
şi modalitătile de utilizare a lor.
PRIMAR,
IOSIF ROCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.20/2010
privind aprobarea Statutului comunei Botiz

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Botiz nr.21/2010
şi Raportul de specialitate al secretarului nr.22/2010,precum şi Statutul comunei
Botiz,anexat prezentului proiect,
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului
nr.53/2002 privind Statutul –cadru al unităţii administrativ- territorial
teritoriale,cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(3) litera “a” precum şi art.45 alin.(1) din legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se aprobă Statutul comunei Botiz,judeţul Satu Mare,conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2-Statutul comunei aprobat prin Hotărârea de Consiliu local nr.31/2004 îşi
pierde aplicabilitatea.
Botiz,12.02.2010
Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE Nr.21/2010
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei

Statutul comunmei Botiz,judeţul Satu Mare,a fost aprobat în anul 2004
prin Hotărârea de Consiliu local nr.31.
Având în vedere că,faţă de Statutul comunei aprobat în anul 2004,au
intervenit anumite schimbări,se impune modificarea acestuia în vederea
reactualizării acelor elemente care au suferit modificări în timp.Este vorba de
componenţa Consiliului local,de denumirile anumitor societăţi comerciale care
funcţionează pe raza comunei;este vorba de asemenea de numărul de
populaţie,care a crescut din anul 2004,precum şi de modificarea suprafeţei de
teren intravilan,ca urmare a Planurilor Urbanistice Locale/de Detaliu care s-au
înfiinţat,într-un număr destul de mare.

Ţinând cont de aceste elemente,am iniţiat Proiectul de hotărâre anexat, cu
includerea completărilor,de care a fost nevoie.
Ca urmare,supun atenţiei consiliului local,luarea pentru dezbatere,a
proiectului de hotărâre iniţiat,în vederea adoptării unei hotărâri.
Primar,
Iosif Roca

12.02.2010
ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
RAPORT DE SPECIALITATE Nr.22/2010
la Proiectul de hotărâre nr.201/2010
privind aprobarea Statutului comunei

Stabilirea Statutului-cadru al unităţilor administrativ –
teritoriale din România,este reglementată de Ordonanţa nr.633/2002,cu
modificările şi completările ulterioare.
În prezenta ordonanţă sunt enumerate unităţile administrativ
teritoriale cărora li se aplică prevederile statutului-cadru.Articolul (6) al actului
normativ stipulează datele şi elementele specifice,care au rolul de individualizare
a fiecărei unităţi administrativ teritoriale în raport cu alte unităţi similare.Astfel
statutul anexat proiectului de hotărâre,cuprinde elementele prevăzute de articolul
sus amintit,cu precizarea principalelor caracteristici specifice comunei Botiz.

Prin Proiectul de hotărâre iniţiat de primar,se propune modificarea anumitor
elemente cuprinse în Statutul comunei aprobat prin HCL nr.31/2004,care au
suferit scchimbări în timp,reactualizându-se astfel datele.
D-lor consilieri,după aprofundare şi însuşire a Statutului comunei Botiz,judeţul
Satu Mare,rog adoptaţi hotărâre.

Botiz,12.02.2010
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23/2010
privind înfiinţarea unor străzi şi atribuirea de nume

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ

Având în vedere Expunerea de motive nr.24/2010 întocmită de către primarul comunei
Botiz,precum şi Referatul de specialitate nr.25/2010 întocmit de către Biroul urbanism,prin care
se propune aprobarea de către Consiliul local al comunei Botiz,de denumiri unor străzi nou
înfiinţate,prin PUZ,respectiv prin modernizarea terenului de sport,în perspectiva înfiinţării unui
Stadion comunal,conform proiectului de finanţare depus şi câştigat ca eligibil,
În conformitate cu prevederile art.(2) litera „d” din Ordonanţa nr.63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(5) litera „d” şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia 9publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se atribuie denumirea de STADIONULUI străzii nou înfiinţate,situată lângă terenul de
sport,conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta.
Art.2-Se atribuie denumirea de SPERANŢEI străzii nou înfiinţate, situată în cartierul
“Ansamblu de locuinţe –Botiz”,conform Anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta.
Art.3-Străzile nou înfiinţate vor fi introduse în Nomenclatorul stradal prin grija secretarului.
Art.4-Prezenta se aduce la cunoştinţă publică,iar cu ducerea la îndeplinire se încredinţează
secretarul comunei.

Botiz,12.02.2010
Primar,
Iosif Roca

.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE nr.24/2010
la Proiectul de hotărâre nr.23/2010
privind înfiinţarea unor străzi şi atribuirea de nume

Ca urmare a faptului că,în jurul terenului de sport,s-au construit mai
multe imobile cu destinaţie de locuinţă şi datorită lucrărilor care s-au realizat în
acea zonă,s-a impus înfiinţarea unei străzi,pentru a uşura accesul în acea parte a
comunei.

De asemenea avem depus un proiect de modernizare a terenului de sport,în
sensul înfiinţării unui stadion comunal,ceea ce va face ca zona respectivă să devină
foarte circulată.
O altă motivaţie constă în faptul că,am primit o serie de sesizări verbale din
partea proprietarilor deţinători de case,care şi-au exprimat dorinţa de a-şi
perfecţiona actele de identitate şi întâmpină probleme în ceea ce priveşte strada
şi denumirea acesteia.Aceeaşi problemă există şi la Ansamblul de locuinţe înfiinţat
de Parohia Reformată,care a transmis cu titlu gratuit şi cu caracter irevocabil
terenul arabil în suprafaţă de 9.867 mp,situat în com.Botiz judeţul Satu
Mare,înscris în CF nr.1145 nedefinitiv Botiz,număr cadastral al parcelei
689/3/53,respectiv drumul de acces.
Chiar dacă acolo încă nu sunt finalizate locuinţe,dorim ca şi strada cuprinsă în
acel ansamblu de locuinţe,să fie denumită.Propunerile făcute pentru cele două
străzi ar fi „Stadionului”pentru cea de lângă terenul de sport şi „Speranţei”pentru
cea aparţinând ansamblului de locuinţe.
Proiectul de hotărâre iniţiat este depus dezbaterii publice ,iar denumirile propuse
pot fi modificate sau îmbunătăţite.

Botiz,12.02.2010
Primar,
Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.796/15.02.2010
*******************************************************************
***********

Conformitate:Legea nr.52/2003;Legea 544/2001

PROCES VERBAL
DE AFIŞARE

Încheiat azi 12.02.2010 cu ocazia afişării Proiectelor de hotărâre nr.20 şi 23
privind aprobarea Statutului comunei Botiz respectiv de înfiinţarea unor străzi şi
atribuirea de nume.

Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.26/2010
privind aprobarea Proiectului tehnic nr.126/2009 şi a indicatorilor tehnico
economici la obiectivul de investiţie “Modernizare stadion comunal în comuna
Botiz”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ

Având în vedere iniţiativa primarului exprimată prin Expunerea de motive
nr.27/2010 ,Raportul de specialitate nr.28/2010 întocmit de către biroul de
urbanism,
Luând în considerare faptul că ,s-a depus un proiect de finanţare pentru
realizarea unui Stadion comunal,prin Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive în spaţiul rural,proiect declarat eligibil,
În conformitate cu:
-prevederile art.41,art.44 alinitele (1-2-3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.36 alin.(4) litera “d” şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă Proiectul tehnic nr.126/2009 şi indicatorii tehnico economici
pentru obiectivul “Modernizare stadion comunal în comuna Botiz”,conform anexei
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează primarul comunei
Botiz,Roca Iosif.

Botiz,13.02.2010

Primar,Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNEREA DE MOTIVE NR.27/2010
la Proiectul de hotărâre nr.26/2010

privind aprobarea Proiectului tehnic nr.126/2009 şi a indicatorilor tehnico
economici la obiectivul de investiţie “Modernizare stadion comunal în comuna
Botiz”
Proiectul de modernizare a terenului de sport,a fost un gând mai vechi a
autorităţilor locale,având obiectivul de creare a unei baze sportive care să atragă
iubitorii de sport şi implicit pentru organizare de competiţii sportive.
Faţă de condiţiile care au existat în trecut,la terenul de sport au fost realizate o
serie de investiţii de grad mediu,investiţii cunoscute de către consiliul local.Scopul
acestora a fost de a transforma un teren de sport lăsat în paragină,într-un teren
de stare funcţională,aici fiind nevoie de încă multe alte lucrări,pe care iată,că prin
proiect,le vom putea realiza.
Se cunoaşte faptul că ,prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze
sportive din mediul rural,s-a depus un proiect declarat eligibil,pentru
modernizarea terenului de sport,prin realizarea unui stadion comunal.
Conform
Proiectului
tehnic,modernizarea
constă
în
extinderea
vestiarului,construirea
unei
tribune
pentru
spectatori,asigurarea
utilităţilor,modernizarea suprafeţei de joc.
Proiectul tehnic anexat,prezintă date amănunţite privind lucrările de modernizare
care se preconizează a fi realizate.
Sunt convins că,la finalul investiţiei vom avea o bază sportivă ridicată la
standarde europene,unde vom putea organiza poate nu numai competiţii sportive
ci şi altfel de competiţii.În întâmpinarea acestei investiţii am înfiinţat şi o stradă cu
intrare de pe strada Abatorului,ceea ce crează o accesibilitate mai potrivită şi în
mai mare siguranţă.
Cred că şi consiliul local este de acord cu necesitatea realizării acestui obiectiv şi ca
urmare se va adopta hotărâre.
Botiz,13.02.2010
Primar,
Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29/2010
privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

Având în vedere :
-adresa nr.16968/2010 a D.G.F.P. Satu Mare privind repartizarea sumelor alocate
pe anul 2010,
-adresa nr………..a Consiliului Judeţean Satu Mare privind repartizarea unor cote şi
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale,
-raportul de susţinere nr.30/2010 a primarului comunei,
-raportul de specialitate a biroului de contabilitate,
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;prevederile Legii
nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) litera “b”,alin.(4),art.45 alin.(1),alin.(2)
litera “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă bugetul local pe anul 2010,în sumă de……………..mii lei,atât la
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli,conform Anexei nr.1,care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiat în afara bugetului
local,conform Anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi
consilierul responsabil cu execuţia bugetului,din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.32/2010
privind subvenţionarea din bugetul local a activităţii de neutralizare a deşeurilor
de origine animală
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Expunerea de motive întocmită de primarul comunei,
Luând în considerare O.G nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,începând cu
anul 2010,prin care s-a abrogat HG nr.1211/2005 privind sprijinul direct al statului
pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală precum şi art.13
din OG nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine
animală,care dispunea ca activitatea de neutralizare este sprijinită de la bugetul
de stat,
Având în vedere adresa înaintată de către S.C. Protan
S.A.,societate a cărei activitate este de transport şi neutralizare a deşeurilor de
origine animalieră,prin care ne comunică tariful de deşeu neutralizat,ca urmare a
modificării actelor normative de mai sus,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) litera “e”,art.45 alin.(1), din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Serviciul de transport şi neutralizare a subproduselelor de origine
animală nedestinate consumului uman, rezultate din activitatea persoanelor fizice
,în vederea neutralizării,se suportă din bugetul local,în sumă de 0,21 euro/kg de
deşeu neutralizat plus TVA.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei.
Botiz,17.02.2010
Primar,Iosif Roca

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE nr.33/2010
la Proiectul de hotărâre nr.32/2010
privind subvenţionarea din bugetul local a activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
Ordonanţa nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine
animală,stabileşte strategia şi cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
deşeurilor de origine animală,activitate publică de interes naţional.
În înţelesul acestei ordonanţe,deşeurile de origine animală, sunt subproduse de origine animală ce nu
sunt destinate consumului uman,cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale.
Conform articolului (9) aliniatul “3”,al acestei ordonanaţe, consiliile locale au obligaţia de a-şi
asigura contractual serviciile unei unităţi de ecarisare autorizate, conform legislaţiei în vigoare.
Pe plan local avem încheiat un contract de prestări servicii cu SC Protan SA,contract care este în
vigoare şi în baza căruia societatea respectivă onorează comenzile după caz,fără cheltuieli financiare din
partea noastră,acestea fiind suportate de către stat prin bugetul MAPDR,potrivit art.1 din HG
nr.1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine
animală.
Ordonanţa nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli,începând cu anul 2010,a adus anumite modificări în ceea ce priveşte sprijinul
direct acordat de către stat, eliminând suportarea cheltuielilor privind activitatea de neutralizare a
deşeurilor de origine animală,abrogând în parte,actele normative de mai sus.
SC Protan SA ne-a şi comunicat prin Adresa nr.767/12.02.2010,tariful stabilit prin Contractele de
concesiune încheiate între această societate şi Agenţia Domeniilor Statului,în calitate de concedent,ca
fiind de 0,21 euro/kg de deşeu neutralizat plus TVA.
Pentru a fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi pentru a asigura în continuare această activitate
de transport şi neutralizare,în baza contractului,suntem în faţa,situaţiei de a asigura financiar pe
cheltuiala bugetului local,acest serviciu.
Propun ca această subvenţie să fie valabilă pentru persoane fizice,persoanele juridice achitându-şi
cheltuiala pe seama proprie.Conform art.10 alin.(1) din Ordonanţa nr.47/2005,crescătorii individuali de
animale sunt obligaţi să anunţe în maxim 24 de ore,consiliul local asupra morţii animalelor,consiliul local
fiind obligat la rândul său,să anunţe de îndată unitatea de ecarisare.
Anul trecut nu am avut decât 2 sau trei cazuri în care am apelat la SC Protan SA şi sper că nu va fi cazul
nici în acest an la mai multe intervenţii.
Este o obligaţie a consiliului local de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea de servicii publice
către cetăţeni şi ca urmare consider că nu există nici un impediment în adoptarea unei hotărâri.
Primar,Iosif Roca

Botiz,17.02.2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.34/2010
privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2009
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere Expunerea de motive nr.35/2010, întocmită de către primarul comunei,precum şi
Raportul de specialitate nr…../2010 ,
În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (4) litera “a”,art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂRŞTE:
Art.1-Se aprobă executia bugetară la 31.12.2009 a bugetului local cod 131.01 după cum
urmează:
-venituri programate ….4.084.500
-venituri realizate………3.673.307
-cheltuieli programate……..4.084.500
-cheltuieli efectuate…………3.668.035
-excedent……………………….5.272
Art.2-Se aprobă execuţia bugetului de venituri proprii –autofinanţare,cod 131.02.15 după cum
urmează:
-venituri programate………15000
-venituri realizate………8019
-cheltuieli programate……..15.000
-cheltuieli efectuate…………1529
-excedent…….6490
Art.3-Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli cu destinaţie special cod 131.05,după
cum urmează:
-venituri programate………56000
-venituri realizate………26920
-cheltuieli programate……..56000
-cheltuieli effectuate…………21246
-excedent……….5674
Art.4-Se aprobă execuţia bugetară a fondului de rulment cod 131.05 după cum urmează:
-venituri programate………1000
-venituri realizate………5287
-cheltuieli programate……..3700
-cheltuieli efectuate…………3481
-excedent……..1806
Botiz, 18.02.2010

Primar,Iosif Roca

