ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÎRE NR.47/2010
privind aprobarea semnalizării rutiere şi amplasarea de semne de circulaţie în localitatea Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere:
-punctul 27 din Hotărîrea Consiliului local nr.53/2009,prin care s-a aprobat realizarea unui sistem de
semnalizare în comuna Botiz ,după aprobarea avizelor necesare,
-Proiectul de semnalizare rutieră şi amplasare de semne de circulaţie pe drumurile comunale din
localitatea Botiz precum şi Procesul verbal întocmit,de membrii comisiei numiţi prin Dispoziţia primarului
nr.15/2010
-Avizul nr.115390/18.03.2010 a Postului de Poliţie Botiz,precum şi Acordul I.P.J.Satu Mare
-art.30 alin.(4),art.33 alin.(1) şi art.128 alin.(1) din HG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) 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 realizarea semnalizării rutiere şi amplasarea de semne de circulaţie pe străzile din
localitatea Botiz,conform Proiectului anexat prezentei.(anexa se poate studia la sediul Primăriei Botiz)
Art.2-Pentru achiziţionarea şi amplasarea semnelor de circulaţie,se desemnează primarul comunei
Roca Iosif în colaborare cu reprezentantul Postului de Poliţie Botiz.
Art.3-Prezenta se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică ,conform prevederilor legale ,persoanelor şi
instituţiilor abilitate,prin intermediul secretarului comunei.

Botiz,21.03.2010

Primar,Iosif RocA
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LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.47/2010
privind aprobarea semnalizării rutiere şi amplasarea de semne de circulaţie în localitatea Botiz








Conform articolului nr.128 alin.(1) litera „b” din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice republicată,autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi
întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei,
conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora.
Proiectul de semnlizare rutieră pe care îl supun atenţiei d-voastră,a fost întocmit ţinînd cont de
prevederile art.30 alin.(4) al actului normativ mai sus amintit,care stipulează faptul că:” Mijloacele de
semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează şi se întreţin
prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz.Instalarea mijloacelor de
semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere”.
În cadrul Obiectivelor de investiţii şi lucrări de interes local, care urmează să fie realizate în cursul anului
curent,la punctul 27 s-a aprobat prin HCL nr.53/2009 şi semnalizarea rutieră a localităţii Botiz.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestui punct,am emis Dispoziţia nr.15/2010 prin care am numit o
comisie care să analizeze şi să stabilească locaţiile pentru aplicarea de mijloace privind semnalizarea
rutieră a comunei Botiz şi întocmirea unui Proiect de semnalizare rutieră,prin indicarea semnelor de
circulaţie propuse.Prin Procesul verbal nr.1235/2010 comisia numită, a stabilit propunerile prin indicarea
străzilor şi semnelor de circulaţie ,întocmind în acest sens proiectul anexat prezentei.
În baza art.33 alin.(1) din OUG nr.195/2002 am întocmit un Memoriu pentru obţinerea Avizului din
partea IPJ Satu Mare,care a fost înaintat prin intermediul Postului de Poliţie Botiz către IPJ Satu Mare,cu
adresa nr.1294/15.03.2010.La această adresă ,a mai fost
anexată o documentaţie care a
cuprins:Proiectul de semnalizare rutieră şi Procesul verbal întocmit de membrii comisiei precum şi
Macheta de semnalizare cu locaţiiile propuse,pentru amplasarea de semne de circulaţie,
IPJ Satu Mare a aplicat viza de acord ,pe Macheta de semnalizare rutieră întocmită,ceea ce
demonstrează că s-a luat la cunoştinţă documentaţia înaintată, nefăcându-se menţiuni scrise privind
anumite impedimente în propunerile înaintate de către instituţia noastră.
În susţinerea proiectului am subliniat necesitatea întocmirii semnalizării rutiere şi amplasarea de
semne de circulaţie,prin următoarele:
infrastructura stradală a comunei,este foarte bună,în proporţie de 90% străzile fiind asfaltate,ceea ce
duce la circulaţia vehiculelor cu o viteză mare,existând în permanenţă un real pericol de accidente de
circulaţie,
menţinerea stării tehnice a drumurilor:ca urmare a circulaţiei maşinilor de mare tonaj pe DJ 194 C şi
a stării degradate a acestui drum,maşinile de mare tonaj şi-au deviat traseul pe străzile
comunei,deteriorând calitatea acestuia şi profitând de lipsa semnelor de circulaţie
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei:numărul mare de maşini proprietate personală,precum
şi mopede sau motorete,tractoare,camioane etc,au intensificat fluxul de circulaţie,în special în
sezonul primăvară-toamnă,circulând cu viteză mare şi punând în pericol cetăţenii comunei,care nu
mai pot circula în siguranţă,din cauza acestora.În acest sens au existat o serie de sesizări verbale şi
chiar scrise în sensul că,în calitate de autoritate publică,nu s-ar lua măsurile necesare,pentru
asigurarea siguranţei cetăţeanului.
fără existenta unei semnalizări rutiere-stas- conform legislaţiei în vigoare,nu se pot aplica
prevederile legislaţiei rutiere în sensul de a disciplina şi de a obliga respectarea circulaţiei
rutiere,valabilă pentru orice drum public,indiferent de categoria de clasificaţie



având semnalizarea rutieră realizată la nivel de comună,atât instituţia noastră cât şi lucrătorii
Poliţiei comunei Botiz,pot interveni legal oricând ,în cazul încălcării legislaţiei şi astfel putem
răspunde şi cetăţenilor în sensul respectării atribuţiilor pe care le avem
Pentru realizarea semnalizării comunei,avem în vedere instalarea unui număr de 4 tipuri de semne de
circulaţie după cum urmează:
-“oprire” (STOP)
-“cedează trecerea”
-“accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri peste 3,5 to”
-“trecere de pietoni”
-indicatoare de intrare şi ieşire în localitate (cu denumire bilingvă)
Amplasarea acestor semne de circulaţie se va realiza imediat ce ne va putea permite timpul,iar achiziţionarea
acestora se va face din bugetul local aprobat pe anul 2010.Sunt convins că , după realizarea acţiunii,nu vor mai
exista reclamaţii în ceea ce priveşte viteza mare cu care se circulă pe străzi întrucât pentru cei vitezomani se va
putea aplica legislaţia de specialitate, iar lucrărorii de la postul de poliţie locală îşi vor putea exercita atribuţiile în
baza unui cadrul legal.
După aprofundarea documentaţiei anexate,rog deliberaţi.

Botiz,21.03.2010
Primar,
Iosif Roca
Nr.51/21.03.2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.45/2010
privind reorganizarea
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
COMUNEI BOTIZ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:

Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.52/2010 întocmită de primarul comunei Botiz
-Raportul de specilaitate nr.53/2010 întocmită de către şef SVSU,
-prevederile art.11 lit. a),b),c),d); art. 19, alin 1,2 şi anexei nr. 4 din O.M.A.I. Nr.718/30.06.2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, modificată.
-prevederile art. 6 alin. 2 din O.G. Nr. 88/2001 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(6) litera “a” punctul 8 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 reorganizarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI
BOTIZ având structura şi încadrarea cu personal ,conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.-Se aprobă REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR AL
COMUNEI BOTIZ conform Anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta.
Art.3-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului,persoanelor îndreptăţite,conform reglementărilor
legale.

Botiz,22.03.2010
Primar,
Iosif Roca
Notă:anexe le pot studia la sediul Primăriei Botiz

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÎRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici nr.36/2010 privind
investiţia „Extinderea reţelei de apă în comuna Botiz pe str.Şirul Mare,tronsonul dintre calea ferată Satu
Mare-Halmeu şi str.Gorunului”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ

Avînd în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de către primarul comunei,Studiul de fezabilitate anexat prezentei,
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 44, alin.(1), conformcăruia
„documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţarese asigură integral
sau în completare din bugetele locale, precum şi cele din împrumuturi interne şi externe, contractate
direct de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă, de
către Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz”;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit. „d” şi art.45 din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1-Se aprobă „Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiţie
„Extinderea reţelei de apă în comuna Botiz, pe str.Şirul Mare,tronsonul dintre calea ferată Satu MareHalmeu şi str.Gorunului”.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Botiz,Iosif Roca.
Botiz,21.03.2010
Primar,Iosif Roca

Notă:SF-se poate srtudia la sediul primăriei Botiz

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNEREA DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici nr.36/2010 privind
investiţia „Extinderea reţelei de apă în comuna Botiz pe str.Şirul Mare,tronsonul dintre calea ferată Satu
Mare-Halmeu şi str.Gorunului”

Extinderea reţelei de apă potabilă pe strada Şirul Mare,tronsonul ,dintre calea ferată Satu Mare-Halmeu
şi str.Gorunului,este un gând mai vechi al autorităţilor locale,dar care din anumite motive nu a fost pus în
practică.

Odată cu preluarea reţelei de apă potabilă de către SC APASERV SATU MARE SA,una din investiţiile cu a
cărei realizare, am căzut de acord chiar ca primă investiţie,a fost această extindere.
Acest lucru a fost important în special ,pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din acea zonă a
comunei,reţeaua de apă potabilă pe strada Şirul Mare fiind executată doar pînă la calea ferată.Întrucât
zona la care se doreşet realizarea investiţiei, este în continuă dezvoltare,este necesară realizarea acestei
investiţii ,în vederea asigurării alimentării cu apă a imobilelor existente şi a celor ce urmează să fie
construite.
Extinderea se va realiza pe o lungime de 1432 m,din conductă de polietilenă,cu montarea unei fîntîni
stradale pentru locuitorii din acea zonă,fîntînă prevăzută cu contor de apă.
Datele tehnice precum şi indicatorii tehnico economici se pot studia în documentaţia anexată.
Supun atenţiei Consiliului local documentaţia pentru realizarea acestei investiţii în vederea adoptării unei
hotărâri.
Botiz,22.03.2010
Primar,Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.1483/22.03.2010
TABEL NOMINAL
PRIVIND CONSILIERII LOCALI CARE SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE LA ŞEDINTA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL BOTIZ,DIN DATA
DE 30.03.2010, ORA 16:00,
LA SEDIUL PRIMARIEI LOCALE.
Convocarea
consilierilor locali, s-a făcut în baza art.39, alin (1) conform Legii
nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Nr.crt.
1.
2.

Numele şi prenumele
consilierului local convocat
Sabo Gheorghe
Ghiurcan Ştefan

Semnătura

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Horvath Victoria
Mureşan Ioan
Virastău Ioan
Aciu Nicolae
Hotca Tămaş
Bondici Nicolae
Burcuş Aurel
Csirak Zsolt
Marc Ştefan
Pop Petre
Paller Nicolae

Botiz,22.03.2010
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/16.03.2010
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Expunerea de motive nr.43/2010 a primarului comunei Botiz,precum şi
Raportul de specialitate al secretarului comunei nr.44/2010,din care rezultă necesitatea însuşirii de către
consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Botiz,din cele trei întocmite,
Văzând şi Procesul verbal nr.1378/2010,din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi
consultării cetăţenilor privind afişarea celor trei variante la sediul Consiliului local,
Ţinând cont şi de prevederile art.1,alin.3-5 şi ale art.2 din H.G. nr.25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare,reproducere şi folosire a stemelor judeţelor,municipiilor,oraşelor şi comunelor,
În temeiul art.38,alin.(3),coroborat cu prevederile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1-Consiliul local al comunei Botiz,judeţul Satu Mare,îşi însuşeşte proiectul stemei comunei
Botiz,varianta “B” conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta.( varianta finală se poate
consulta la sediul Primăriei locale).
Art.2-În termen de 10 zile de la adoptarea hotărârii,primarul comunei,va înainta Comisiei de Heraldică a
judeţului Satu Mare,propunerea de stemă,în vederea analizării acesteia din punct de vedere al ştiinţei şi
artei heraldice,al tradiţiilor istorice locale,precum şi a realităţii social cultural specific comunei Botiz.
Art.3-Cu data adoptării prezentei ,Hotărârea Consiliului local nr.21/2009, îşi pierde valabilitatea.

Botiz,16.03.2010

Primar,
Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Proiectului de hotărâre nr.42/2010 privind însuşirea variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Botiz
Prin Adresa nr.457/2009 a Consiliului Judeţean Satu Mare ni se aduc la cunoştinţă prevederile
legale privind întocmirea de către unităţile administrativ teritoriale a stemelor proprii.
Prin Hotărârea de Guvern nr.25/2003 s-a elaborat metodologia de întocmire a machetelor şi a
documentaţiei necesare pentru realizarea proiectelor stemelor unităţilor administrativ
teritoriale.Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor şi artei heraldice şi a
tradiţiilor specifice.
Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante,proiectul stemei, fiind prezentat consiliului
local pentru însuşire.După elaborarea hotărârii de însuşire a consiliului local ,proiectul stemei se trimite
unei comisii judeţene special constituite,în vederea analizării conţinutului acesteia.După analizarea
proiectului de stemă,dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege,acestea se înaintează pentru
avizare,conform metodologiei legale.Proiectul de stemă se concretizează ca avizat,prin semnătura şi
ştampila preşedintelui Comisiei Naţionale de Heraldică aplicate pe spatele machetei care reprezintă
proiectul stemei.Astfel avizat,va reieşi varianta finală care se va supune aprobării Consiliului local.Cu o
notă de fundamentare proiectul stemei se supune spre aprobare Guvernului.
Conform prevederilor legale,stemele judeţelor,municipiilor,oraşelor şi comunelor precum şi
folosirea acestora se bucură de protecţia legii.
Prin HCL nr.21/2009 s-a aprobat una din variantele stemei,dar întrucât unii consilieri locali au adus
argumente noi,în ceea ce priveşte modificarea unor elemente din stema aprobată,s-a hotărât revenirea
prin modificare,a acelor elemente care au fost supuse discuţiei.

În acest sens s-a luat legătura cu societatea care se ocupă de elaborarea stemei la nivel de u.a.t.
comunicându-se operarea de modificări atât în Memoriul justificativ cât şi în schema proiectului stemei,cu
schimbarea elementelor „săbii” şi „copac” care apar în machetă.Modificările fiind făcute se supune
atenţiei Consiliului local varianta „B” aşa cum este modificată.
Elaborarea stemei este o activitate importantă,care în timp rămâne în istoria locală şi va fi legată în
permanenţă de Consiliul local actual,de instituţia publică,de conducerea autorităţii locale.Consider
importantă adoptarea unei hotărâri,în viziunea faptului că,având un Statut al comunei putem avea şi o
stemă a comunei ,întrucât o localitate de rangul nostru,cred că merită toată atenţia noastră
Ca urmare, rog ca după studierea documentaţiei,să se adopte hotărâre.
Primar,Iosif Roca

Botiz,22.03.2010
Nr.43/22.03.2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru susţinerea Proiectului de hotărâre nr.42/2010 privind însuşirea variantei finale a proiectului
de stemă a comunei Botiz
În şedinţa Consiliului local din luna mai 2009,s-a supus atenţiei consiliului local proiectul de stemă a
unităţii administrativ teritoriale ,întocmită în baza legislaţiei în vigoare şi ca urmare a Adresei nr.457/2009
a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Proiectul de stemă aşa cum a fost întocmit,s-a analizat de către Consiliul local,existând propuneri
de modificări în cadrul anumitor elemente din stemă.Argumentele aduse în acest sens au primit atenţia
cuvenită,făcându-se ulterior anumite menţinuni necesare în Memoriul Justificativ.
În acest sens , propunerile au fost înaintate firmei specializate, care se ocupă de întocmirea
machetelor de steme,cu solicitarea de modificare a Memoriului justificativ , a “săbiilor” şi a “copacului”.
Aceste modificări au fost operate şi înaintate instituţiei noastre,cu macheta aferentă ,pe care o
supunem din nou spre dezbatere la Consiliul local,urmând ca după adoptarea hotărârii ,dosarul întocmit
să fie susţinut la Consiliul judeţean Satu Mare,la Comisia Heraldică,care va da girul final .
Cu o notă de fundamentare finală,varianta definitivată a stemei va fi înaintată spre aprobare Guvernului
României.
Conform legii,stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele şi sigiliile autorităţilor administraţiei
publice locale,pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în localităţi.Pot fi
expuse de asemenea pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţilor administraţiei publice
locale,împreună cu stema ţării potrivit reglementărilor legale existente.
Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local,în acţiuni protocolare sau festive şi pot
fi reproduse pe insigne,embleme,pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la
cunoaşterea specificului local.
În conformitate cu prevederile legale,stemele judeţelor,municipiilor,oraşelor şi comunelor precum
şi folosirea acestora se bucură de protecţia legii.
În Monitorul oficial al României apar aproape zilnic steme elaborate la comune sau oraşe.Consider că ar fi
un moment important finalizarea acestui proiect,pentru a ne putea bucura şi noi de o stemă a comunei
noastre.

Ca urmare ro,deliberaţi.
Botiz,22.03.2010
Secretar,
Ciorcaş Ana
Nr.56/22.03.2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.49/2010
privind organizarea acţiunii de deratizare a localităţii Botiz

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Expunerea de motive nr.57/2010 a primarului comunei Botiz,
În conformitate cu prevederile art.8 litera „j” din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor
rurale şi urbane cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6),litera „a” punctul 9 şi art.46 alin. (1) şi (6) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă organizarea activităţii de deratizare a localităţii Botiz,acţiune finanţată din bugetul local
al comunei aprobat pe anul 2010.
Art.2-Atribuirea Contractului de prestarea a serviciului de deratizare,se va face conform legislaţiei în
vigoare,prin Compartimentul de achiziţii publice ,înfiinţat la nivelul intistuţiei publice.
Art.3-Persoana care refuză prestarea serviciului de deratizare în cadrul gospodăriei sale va fi sancţionat
cu plata sumei de 5 ori,a costului de deratizare a unei gospodării,clauză contractuală.
Art.4-Constatarea şi aplicarea sancţiunii se va face în condiţiile legii,de către primar sau împuternicitul
acestuia.
Art.5-Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul secretarului comunei.

Botiz,22.03.2010

Primar,
Iosif Roca
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre nr.49/2010 privind organizarea acţiunii de deratizare a localităţii Botiz
Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane cu modificările şi
completările ulterioare,prevede o serie de reglementări în ceea ce priveşte gospodărirea
localităţilor,precum şi obligaţiile autorităţilor locale ,pentru respectarea normelor de igienă,păstrarea
curăţeniei şi a ordinii pe teritoriul localităţilor.
Articolul (8) al prezentului act normativ prevede obligativitatea organizării de acţiuni de deratizare în
cadrul localităţilor.
O atenţie deosebită se acordă în acest sens şi de către reprezentanţii instituţiilor de specialitate,având
chiar zilele trecute un control pe această linie,din partea Instituţiei prefectului.Tocmai de aceea suntem
obligaţi la respectarea prevederilor subliniate de legislaţia în vigoare,privind păstrarea curăţeniei în cadrul
comunei.
La începutul primăverii organizăm acţiuni de înştiinţare a cetăţenilor şi a agenţilor economici, privind
obligaţiile ce le revin privind păstrarea unui climat curat ,prin adrese scrise,pe care prin intermediul
angajaţilor le răspândim în comună.
Activitatea de deratizare este deosebit de importantă la început de an,consider că ar trebui să o facem
cât mai repede,în funcţie de încheierea contractului cu o firmă autorizată.În acest sens,putem minimaliza
riscul de răspândire a rozătoarelor contribuind astfel la protecţia sănătăţii şi implicit la protejarea
mediului.
Cred că veţi fi de acord cu mine că ,această acţiune este una necesară şi utilă şi ca urmare ,adoptaţi
hotărâre.
Botiz,22.03.2010

Primar,
Iosif Roca
Nr.57/22.03.2010
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.50/22.03.2010
privind reducerea cu 50% a cişmelelor stradale şi introducerea contorizării pentru cişmelele rămase
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Expunerea de motive nr.58/2010 a primarului comunei Botiz,
Luând în considerare numărul mare de branşamente individuale la gospodăriile din comună precum şi
necesitatea reducerii cheltuielilor din bugetul local,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) şi art.45 ali.(1) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă reducerea cu 50% a cişmelelor stradale şi introducerea sistemului de contorizare
pentru cişmelele rămase.
Art.2-Cişmelele vor fi reduse,fără afectarea anumitor categorii sociale ,şi în funcţie de numărul de
branşări individuale/stradă.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei .
Art.4-Prezenta se aduce la cunoştinţa publică prin intermediul secretarului comunei.

Botiz,22.03.2010

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
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PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.50/22.03.2010
privind reducerea cu 50% a cişmelelor stradale şi introducerea contorizării pentru cişmelele rămase
Având în vedere faptul că,la şedinţele anterioare ale Consiliului local s-a discutat problema cişmelelor
stradale,am iniţiat Proiectul de hotărâre nr.50/2010,privind reducerea cu 50% a acestora şi introducerea
sistemului de contorizare pentru cişmelele care rămân în continuare în funcţiune.
Am luat în considerare faptul că avem peste 500 de branşări individuale la gospodării,ceea ce ne obligă
într-o oarecare măsură la economisirea unor cheltuieli bugetare,prin reducerea unor cişmele
stradale,acolo unde se impune.
Sigur că vom lua în calcul ,zonele, unde aceste reduceri să nu afecteze anumite categorii sociale,care încă
nu au suficiente resurse financiare pentru branşare individuală.Astfel nu vom neglija zona Şirul MareIepuraşilor-Noroieni,pentru a nu priva prin acest sistem locuitorii din acea parte a comunei.
În schimb, avem străzi ,unde mare parte din cetăţeni au rezolvat sistem propriu de alimentare cu
apă,cişmelele din acele locuri fiind folosite doar ca o completare.Suntem nevoiţi să luăm aceste
măsuri,întrucât contravaloarea apei consumate intră în atribuţia autorităţii locale şi nu cred că este cazul
să intrăm în cheltuieli suplimentare,mai ales în aceste perioade financiare mai precare.
Vom stabili o comisie care va inventaria cişmelele care vor fi sistate şi se va ţine evidenţa cişmelelor
rămase şi a contorizării acestora.
Nu încercăm privarea cetăţenilor de apă potabilă dar nu cred că este eficient,păstrarea cişmelelor în
acele zone unde cei mai mulţi au branşări individuale.Poate prin implicarea în acest sistem,vom duce la
creşterea numărului beneficiarilor serviciului de apă potabilă,ceea ce ar fi un lucru bun.
Cetăţenii trebuie să fie informaţi în permanenţă asupra hotărârilor pe care le luăm prin explicarea
lucrurilor în sensul de avantaje-dezavantaje.O risipă inutilă de apă nu cred că este încurajatoare,mai ales
că,vine perioada de primăvară-vară când consumul de apă este mare,unii chiar profitând iraţional de
acest lucru,în detrimentul altora.
Cred de asemenea, că veţi fi de acord cu mine,mai ales că,la şedinţele de consiliu local am luat în calcul
posibilitatea reducerii cu 50% a cişmelelor stradale.Ca atare,rog adoptaţi hotărâre.
Botiz,22.03.2010

Primar,Iosif Roca
Nr.58/22.03.2010
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BOTIZ
EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.45/2010
privind reorganizarea
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
COMUNEI BOTIZ
Prin Hotărârea Consiliului local nr.7/2009 a fost înfiinţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ,la nivelul
comunei Botiz.
În cursul anului trecut,cu acest serviciu,am avut o serie de întâlniri de lucru,în limitele legii,prin prelucrarea
legislaţiei de specialitate şi a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă..Tot în cursul anului trecut,am
avut o simulare privind evacuarea în caz de inundaţie,unde serviciul respectiv, a avut un rol important şi chiar nea sprijinit foarte bine,în acţiunea prestată.În cadrul acestuia sunt cuprinse persoane conform pregătirii
profesionale,precum şi specialişti ca, medic veterinar,asistente medicale,reprezentanţi ai unor agenţi
economici,deţinători de utilaje etc.
În urma înfiinţării acestui serviciu,au fost încheiate contracte de voluntariat cu persoanele care au acceptat să
rămână în cadrul SVSU.Întrucât în cursul anului au fost câteva persoane care,şi-au exprimat renunţarea, la a face
parte din SVSU,suntem nevoiţi
să-i înlocuim cu alte persoane.
De asemenea este necesară reorganizarea SVSU şi din punct de vedere al echipelor de intervenţie.Ca urmare am
iniţiat prezentul Proiect de hotărâre pentru a fi în concordanţă cu legislaţia în domeniu.
Este bine de ştiut că ,pe linie de situaţii de urgenţă,am avut o serie de controale şi verificări şi suntem nevoiţi să
respectăm constatările trasate în urma acestor verificări.
Constituirea,încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private,se realizează în baza Ordinului
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005,cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art.(1) alin.(1) din O.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, aceste servicii funcţionează şi se organizează în subordinea Consiliilor locale
şi sub coordonarea primarului comunei.De asemenea aceste servicii funcţionează în baza unui Regulament de
organizare şi funcţionare ,pe care îl supun atenţiei d-voastră.Obligaţia asigurării serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă ,revine primarului ,care propune consiliului local,structura organizatorică a serviciului voluntar,Cu
modificările intervenite, rog,adoptaţi hotărâre.
Botiz,22.03.2010
Nr.52/22.03.2010
Primar,Iosif Roca

STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOTIZ
ANEXĂ LA HCL NR……………/…………………..
I.Şeful SVSU

-Şepşi Petru
II.Compartimentul specializat pentru prevenire
-şeful Postului de Poliţie –Acs Nicolae
-direct.Şcoala cls.I-VIII-medic uman-Molnar Iosif Traian
-medic veterinar-Ştrenc Ovidiu
-compartiment urbanism-Meszaroş Rozalia
III.Formaţii de intervenţie.
Şef formaţie-Szerekeres Attila
-mecanic motopompă-Szekeres Istavan
Servant 1-Zob Ioan
Servant 2-Csaki Gheorghe
Servant 3-Văsuţ Mircea
Servant 4-Căpitan Ştefan
Servant 5-Anderco Ioan
Servant 6-Nagz Ştefan
1.ECHIPA TRANSMISIUNI ALARMARE
 Dragoş Maria Magdalena
 Krajnik Veronka Iuliana
 Ghiurcan Ştefan
 Stoica Mihai
 Szilaghi Andrei
2.ECHIPA DE CERCETARE CĂUTARE
 Apai Alexandru
 Torok Karol
 Virastău Ioan
 Csatlos Nicolae
3.ECHIPA DEBLOCARE SALVARE
 Romaniuc Fedor
 Prodan Viorel
 Szabo Emilia
 Apai Liviu
4.ECHIPA SANITAR VETERINARĂ
 Pintea Viorica
 Tocaci Cecilia
 Szabo Ildiko
 Krajnik Ferenc

5.ECHIPA DE EVACUARE
 Szollosi Vasile
 Bumbulucz Nicolae
 Roca Mihai
 Czapp Levente
6.ECHIPA DE PROTECŢIE NBC
 Meszaroş Francisc
 Dragoş Mariana
 Ciorcaş Ana

 Mişca Vasile
 Csirak Zsolt
7.ECHIPA DE SUPORT LOGISTIC
Şef echipă:Ştrenc Corina
 Cozma Iuliana
 Bandici Dana
 Acs Mariana
 Poşic Cristina

