ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
DISPOZIŢIA NR………../2010
privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară
PRIMARUL COMUNEI BOTIZ:
În conformitate cu prevederile art.39,alin.(1) din Legea nr.215/2001,privind
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.unic-Se convoacă în şedinţă ordinară,Consiliul local al comunei Botiz,pentru
data de 17.08.2010 orele 16:00.Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei
locale,având următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre nr.117/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Botiz.
2.Proiect de hotătâre nr.118/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Botiz.
3.Diverse-probleme curente
Botiz,12.08.2010

Primar
Iosif Roca
Avizat,
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.3735/12.08.2010
CĂTRE,
CONSILIER LOCAL………………………..
Sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Botiz,pentru
data de 17.08.2010 orele 16:00.Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei locale,având următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.117/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Botiz.
2.Proiect de hotătâre nr.118/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Primăriei comunei Botiz.
3.Diverse-probleme curente
Botiz,12.08.2010
Secretar,Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.3735/12.08.2010
CĂTRE,
CONSILIER LOCAL………………………..
Sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Botiz,pentru
data de 17.08.2010 orele 16:00.Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei locale,având următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.117/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Botiz.
2.Proiect de hotătâre nr.118/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Primăriei comunei Botiz.
3.Diverse-probleme curente
Botiz,12.08.2010
Secretar,Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.117/12.08.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate
al primarului comunei Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ :
Având în vedere :
 Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Botiz
 Referatul de specialitate al secretarului comunei,
 Avizul
favorabil nr.491253/30.07.2010 a Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici,
În temeiul art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) ,art.(3) litera „b” 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 Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Botiz,jud.Satu Mare,conform
Anexelor nr.1 şi 2,care fac parte integrantă din prezenta.
Art.2-Cu data intrării în vigoare a prezentei ,se revocă orice alte dispoziţii
contrare.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul
comunei.
Art.4-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei,persoanelor
şi instituţiilor îndreptăţite, conform legii.

Primar,Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.119/13.08.2010
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Botiz

Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice locale şi a
îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare
locale,se impune modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Primăriei
comunei Botiz,conform comunicării înaintate de către Instituţia Prefectului –
Judeţul Satu Mare şi a O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Prin adresa nr.7327/13.07.2010 Instituţia Prefectului –Judeţul Satu Mare ne
comunică numărul maxim de posturi conform pct.1 şi pct.3 din anexa la O.U.G
nr.63/2010 raportat la numărul de populaţie din data de 31.12.2009.
Astfel numărul maxim de posturi stabilit de către Instituţia Prefectului-judeţul
Satu Mare este de 23 de posturi potrivit anexei 1 la O.U.G nr.63/2010 şi 4
posturi- potrivit pct.3 la anexa O.U.G nr.63/2010,total 27 de posturi.
Faţă de numărul de posturi existente la nivelul Primăriei Botiz se impune
reducerea unui număr de 1 post ,având în vedere faptul că,personalul angajat la
serviciul de pază,s-a reorganizat,fiind aprobate un număr de 3 posturi de agenţi
comunitari,debutanţi.
Astfel se preconizează ca,activităţile instituţiei,să fie structurate
pe
compartimente după cum urmează:
-compartiment contabil şi achiziţii publice format din 5 posturi
-compartiment administrativ format din 4 posturi
-compartiment de autoritate tutelară format din 2 posturi
-compartiment urbanism format din 2 posturi
-compartiment juridic şi agricol format din 4 posturi
-compartiment cultură sport format dintr-un număr de 1 post

-cabinetul primarului,format dintr-un număr de 1 post
-compartimentul poliţie comunitară,format din 4 posturi (3 agenţi comunitari şi
un paznic)
-auditor-1 post
-primar
-viceprimar
-secretar

POSTURI OCUPATE
POSTURI VACANTE
POSTURI REDUSE

DEMNITARI

FUNCŢIONARI PUBLICI

2
0
0

17
0
0

PERSONAL
CONTRACTUAL
8
0
1

Demnitari...............................................2 posturi
Funcţionari publici de conducere...........1 post
Funcţionari publici de execuţie............16 posturi
Personal contractual............................ 8 posturi + 2 posturi de conducere
.....................................................................................
Total posturi ……………… 27 posturi
Având în vedere Organigrama şi Statul de funcţii anexat prezentei precum şi
Avizul favorabil acordat de ANFP Bucureşti,rog adoptaţi hotărâre.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.120/13.08.2010
RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de
specialitate al primarului comunei Botiz
Prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare,nu aduc modificări substanţiale în organigrama Primăriei
Botiz,judeţul Satu Mare,întrucât la ora actuală,nu avem de redus decât un număr
de 1 post,pentru a ne încadra în prevederile actului normativ mai sus amintit,şi a
comunicării nr.7327/13.07.2010 a Instituţiei prefectului –Judeţul Satu Mare,prin
care ni se aduce la cunoştinţă normativul de personal.
Am reuşit prin propunerile făcute,să mărim numărul de funcţionari publici de
la 8 la 17 prin transformarea personalului contractual în funcţionari
publici,inclusiv prin reorganizarea serviciului de pază prin aprobarea unui număr
de 3 posturi de agenţi comunitari.
Activităţile la nivelul
instituţiei se vor structura pe compartimente
funcţionale,aşa cum reiese din Organigrama anexată prezentei.Statul de funcţii
cuprinde un număr de 17 funcţionari publici ,dintre care 1 post de conducere, 8
persoane contractuale+ 2 posturi de conducere pentru cei 2 demnitari,totalul
funcţiilor aprobate din instituţie,fiind 27.
Luând în considerare Avizul Agenţiei Naţionale a funcţionarilor publici ,rog
adoptaţi hotărâre.
Botiz,13.08.2010
Secretar,Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.118/12.08.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
comunei Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Botiz,precum şi
Raportul de specialitate al secretarului comunei,
În conformitate cu art.24 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici republicată,ale Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r 2),ale Legii nr.477/2004 privind codul de conduită a
personalului contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,ale
prevederilor art.36 aliniatul (2) litera „a” ale Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 aliniatul (1) şi art.45 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei
Botiz,judeţul Satu Mare,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta.
Art.2-Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,orice alte dispoziţii
contrare,se anulează.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi
secretarul comunei.
Art.4-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei,persoanelor
şi instituţiilor abilitate potrivit legii.
Botiz,13.08.2010
Primar,Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.118/12.08.2010
RAPORT DE SPECIALITATE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
comunei Botiz
Având în vedere faptul că,în temeiul art. VI din OUG nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,s-a
impus modificarea organigramelor instituţiilor publice,Regulamentul de
organizare şi funcţionare a primăriei Botiz,necesită actualizare, în funcţie de
compartimentele aprobate în Organigramă, cu Avizul favorabil nr.491253/2010 a
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Astfel,întrucât
activităţile
s-au
comasat
pe
compartimente
funcţionale,regulamentul anexat prezentei,descrie activităţile specifice fiecărui
compartiment în parte,acestea fiind completate cu legislaţia de specialitate şi cu
Fişa Postului pentru fiecare post aprobat.
Activităţile au fost stabilite prin atribuţiile stipulate prin legi speciale,ordonanţe
şi în funcţie de specificul instituţiei.
Regulamentul descrie atribuţiile primarului,secretarului şi viceprimarului aşa
cum sunt ele stabilite în Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi a
compartimentului specific conform organigramei.
Regulamentul anexat se bazează pe legislaţia privind funcţionarii publici precum
şi personalul angajat din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
După aprofundarea regulamentului anexat,rog adoptaţi hotărâre.
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.118/12.08.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
comunei Botiz
D-lor consilieri,

Conform prevederilor legale ale OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,s-au modificat
Organigramele instituţiilor publice şi implicit organigrama aparatului de
specialitate ale primarului comunei Botiz.
Acest lucru necesită şi actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Primăriei comunei Botiz. Conform organigramei activităţile instituţiei se
structurează pe compartimente funcţionale a căror activitate se reflectă din
legislaţia în vigoare şi din Fişa postului pentru fiecare post existent.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Botiz,se va face
cunoscut angajaţilor instituţiei şi se va publica în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Pentru fiecare angajat se va reactualiza Fişa postului ,după caz,care va cuprinde
atribuţiile după care îşi vor desfăşura activitatea fiecare angajat.
După studierea regulamentului,rog adoptaţi hotărâre.
Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
BOTIZ
Comisia de specialitate economico-financiară
buget,amenajarea teritoriului,urbanism
juridic şi de disciplină
**************************************************************************************

RAPORT DE SPECIALITATE
Membrii comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Botiz,întruniţi în şedinţa
comisiei,luând în dezbatere pentru avizare următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.117/2010
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului
comunei Botiz
acordă Proiectului dezbătut, următorul:
AVIZ :
FAVORABIL / NEFAVORABIL

Botiz,…………….
Membrii comisiei:
1.Sabo Gheorghe…………….
2.Ghiurcan Ştefan……………
3.Csirak Zsolt………………….
4.Bondici Nicolae…………….
5.Horvath Victoria…………..

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
BOTIZ
Comisia de specialitate economico-financiară
buget,amenajarea teritoriului,urbanism
juridic şi de disciplină
**************************************************************************************

RAPORT DE SPECIALITATE
Membrii comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Botiz,întruniţi în şedinţa
comisiei,luând în dezbatere pentru avizare următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.118/2010
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Botiz

acordă Proiectului dezbătut, următorul:
AVIZ :
FAVORABIL / NEFAVORABIL

Botiz,…………….
Membrii comisiei:
1.Sabo Gheorghe…………….
2.Ghiurcan Ştefan……………
3.Csirak Zsolt………………….
4.Bondici Nicolae…………….
5.Horvath Victoria…………..

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
BOTIZ
HOTĂRÂREA NR.44/2010
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate
al primarului comunei Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ :
Având în vedere :
 Nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Botiz
 Referatul de specialitate al secretarului comunei,
 Avizul
favorabil nr.491253/30.07.2010 a Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici,
În temeiul art.VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) ,art.(3) litera „b” şi art.115 alin.(1)
litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal al
aparatului de specialitate al primarului comunei Botiz,jud.Satu Mare,conform
Anexelor nr.1 şi 2,care fac parte integrantă din prezenta.
Art.2-Cu data intrării în vigoare a prezentei ,se revocă orice alte dispoziţii
contrare.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul
comunei.
Art.4-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei,persoanelor
şi instituţiilor îndreptăţite, conform legii.

Preşedinte de şedinţă,
Burcuş Aurel

Contrasemnează,
Secretar,Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
BOTIZ
HOTĂRÂREA NR.45/2010
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
comunei Botiz
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Botiz,precum şi
Raportul de specialitate al secretarului comunei,
În conformitate cu art.24 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici republicată,ale Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r 2),ale Legii nr.477/2004 privind codul de conduită a
personalului contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,ale
prevederilor art.36 aliniatul (2) litera „a” ale Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 aliniatul (1) şi art.115 aliniatul (1) litera „b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei
Botiz,judeţul Satu Mare,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta.
Art.2-Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,orice alte dispoziţii
contrare,se anulează.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi
secretarul comunei.
Art.4-Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei,persoanelor
şi instituţiilor abilitate potrivit legii.
Botiz,17.08.2010
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,Secretar,
Burcuş Aurel
Ciorcaş Ana
ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.3786/17.08.2010

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 17 august 2010

Încheiat azi 17.08.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Botiz.
Convocarea şedinţei ordinare,s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Din numărul
total de 13 consilieri locali,convocaţi,sunt prezenţi
13,dl.consilier Hotca venind imediat după începerea şedinţei ordinare.
Şedinţa consiliului local începe prin prezentarea de către primar în linii mari a
materialul aferent ordinii de zi şi a concluziilor şedinţei comisiei de specialitate care a
acordat aviz favorabil pentru ambele puncte de pe ordinea de zi şi cu aprobarea ordinii de
zi.
Primar:Supun la vot ordinea de zi : 1.Proiect de hotărâre nr.117/12.08.2010 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului
comunei Botiz.
2.Proiect de hotărâre nr.118/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Primăriei comunei Botiz.
3.Diverse-probleme curente
Cine este pentru?Se aprobă cu 12 voturi “pentru”,dl consilier Hotca venind după
adoptarea ordinii de zi.
Primar:Cunoaşteţi faptul că prin OUG nr.63/2010 s-a impus modificarea
organigramei şi includerea în normativul de posturi comunicate de către Instituţia
prefectului.Modificarea organigramei implică şi adoptarea unui regulament de organizare
şi funcţionare a Primăriei comunei,care este prezentata ca anexă la punctul doi de pe
ordinea
de
zi.Acest
regulament
cuprinde
activităţile
structurate
pe
compartimente,urmând defalcarea atribuţiilor conform persoanelor care vor funcţiona în
aceste compartimente prin modificarea sau completarea Fişei postului pentru fiecare
angajat în funcţie de atribuţiile pe care le va primi.Despre acest lucru vom vorbi punctual
după aprobarea ordinii de zi şi discutarea pe puncte aşa cum apar în ordinea de zi a
şedinţei.Ceea ce vă mai spun este faptul că atribuţiile secretarului sunt cele din Legea
nr.215/2001 privind administraşia publică locală,rep.cu modificările şi completările
ulterioare,iar celelalte atribuţii sunt cele care derivă din legislaţia de specialitate
,legi,ordonanţe,hotărâri ale guvernului.

Poate vi se par prea multe atribuţiile,compartimentelor, dar luăm în calcul numărul de
persoane din fiecare compartiment şi vedem că se justifică atribuţiile,poate chiar sunt mai
multe.
Actele anexă la primul punct sunt avizate de ANFP,este vorba de reducerea unui singur
post,personalul contractual,în afară de administrativ ,a fost avizat ca funcţionar
public.Este un rezultat al faptului că am ambiţionat fetele să–şi finalizezez studiile cu
studii superioare,eu zic că rodul muncii lor,începe să se vadă şi în timp se va contura mult
mai bine.
Nu aş fi vrut să plece nimeni,dar dacă trebuie să renunţăm la un post o vom face,poate de
la pază,vom vedea.
Sabo:Pe ce criteriu veţi face reducerea?Cred că veţi merge pe lege şi competenţă.Vă rog să
consemnaţi în procesul verbal acest aspect.
Primar:Eu voi decide.Este aparatul de specialitate al primarului.Voi sta de vorbă cu
paznicii şi vom lua o decizie comună şi corectă.
Burcuş:Personalul de la Botiz e cu cele mai mici salarii.Ce facem cu ele ca să crescă puţin.
Primar:Fiecare persoană are stabilite salarii maxime.Vom vedea după aplicarea şi
reaşezarea în funcţii ce se mai poate face.
Primar:Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă.
Secretar:Dl.primar să supunem la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Primar.Da aşa este ,vă rog supuneţi la vot.
Secretar:Întrucât procesul verbal a fost afişat în termen legal,la sediul instituţiei,supun la
vot aprobarea acestuia.Cine este “pentru”?:Se aprobă cu 13 voturi “pentru”.
Preşedinte de şedinţă:Dezbatem primul, punct al ordinii de zi.
Sabo:Aviul comisiei de specialitate este favorabil.La ROF avem nişte probleme ,dar le vom
discuta mai încolo.
Preşedinte de şedinţă:Noi suntem consilierii ,noi trebuie să votăm şi nu este obligatoriu
să votăm aşa cum se propune,votăm cum credem că este bine.
Sabo:la ROF am nişte probleme.
Preşedinte de şedinţă:La primul punt:s-a primit de la Bucureşti avizul,astea sunt
posturile,nu s-a dat afară nimeni,nu avem ce face.Cine are obiecţii?
Bondici:Am avizat favorabil în comisie,dar în mintea mea,sunt împotriva a ceea s-a făcut
asupra primarilor.Li s-a redus posibilităţile de activare.Sunt şeful opoziţiei,încă,şi am acest
punct de vedere,am impresia că s-a subminat puţin puterea primarilor.Vom vedea acest
lucuru peste doi ani.Am votat “pentru”în comisie şi o voi face şi aici.
Ghiurcan:Ne bucurăm că nu au fost daţi afară oameni.
Hotca:Despre ce vorbim?Nu s-a citit proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă:S-au primit materiale ce să mai citesc.Trebuia să vii de la începutul
şedinţei şi ştiai ce e pe ordinea de zi.
Hotca:Nu eu vreau să citeşti materialul.Aşa ceva nu e posibil.Citeşte ,te rog.
Burcuş.Ai dreptul la cuvânt.Ai primit material,ai citit-o acasă.
Hotca:Citeşte să vedem ce decide plenul.
Hotca:Nu am înţeles nimic.Ai zis că au decis cei de sus,că aşa şi pe dincolo.Eu aşa ceva nu
am văzut.
Marc:Aţi trecut aici pe statul de funcţii oameni fără nume.
Primar:Dvs,. aprobaţi posturi nu oameni.Oamenii decid eu.

Marc:Voi veni la primărie şi nu voi ştii cu cine să stau de vorbă,angajaţii nu au ecusoane şi
nu voi ştii cine la ce compartiment este.
Primar:Veţi ştii,pentru că oamenii se vor aşeza pe compartimente ,după competenţe şi pe
fiecare îl veţi găsi la compartimentul unde va fi repartizat.
Sabo:Dl Cisrak a avut ieri o părere la comisie.
Csirak:am avut legat de ROF.
Sabo:era idea mea,mă rog…
Preşedinte de şedinţă:Dacă nu aveţi altceva de adăugat,să votăm.Eu unul nu aveam suflet
să dau afară pe careva.
Marc.Aţi zis ceva de agenţi comunitariŞi cine nu are liceu?
Primar:Îl va face.
Preşedinte de şedinţă:Cine l-a angajat răspunde de el.
Primar:Agenţii comunitari şi poliţia comunitară sunt lucruri distincte.E vorba de plată şi
din ce fonduri.
Preşedinte de şedinţă:Dacă nu mai sunt obiecţii să votăm.Cine este “pentru”?
S-a votat şi s-a adoptat cu 13 voturi “pentru” Hotărârea nr.44/2010 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului
comunei Botiz.
Preşedinte de şedinţă:Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi privind regulamentul.
Hotca:da,slab preşedinte mai eşti,nu citeşti nimic.Aşa ceva nu am văzut.
Preşedinte de şedinţă:Comisia a avizat favorabil acest punct
Sabo:Nu sunt de acord cu regulamentul.La art.10 cu atribuţiile compartimentului contabil
şi achiziţii publice ,atribuţiile sunt aberante,nu sunt de acord cu ele.
Primar:Atribuţiile se bazează pe ceea ce derivă din legi speciale.Acolo sunt atribuţii
generale care reies din legea contabilităţii , din ordonanţa achiziţiilor publice a fişelor de
posturi.Aceste generalităţi vin concentrate pe persoane.Sunt cinci persoane la acest
compartiment ,atribuţiile se impart în cinci.
Csirak:Am studiat aseară până târziu şi am câteva observaţii la paznic.Eventual după ce se
face fişa postului să se facă şi câte un raport să se prezinte consiliului,ca să putem urmări
cum se aduc la îndeplinire aceste atribuţii.Oamenii din afară spun că sunt tare mulţi la
primărie şi că ce fac.Să se prezinte sumar un raport de activitate şi la consiliul
Hotca:Lumea întreabă când se fac reduceri.
Csirak:Să se consemnze în procesul verbal,că dacă se poate la paznici să se dea o putere
mai mare,să poată face un proces verbal de contravenţie,dacă legea permite.
Primar:Vom vedea ce ne permite legea.
Hotca:la paznici să se dea mai degrabă o sticlă de ţuică.Asta le trebuie lor.
Csirak:ne-am gândit ca controlul să se facă în colaborare cu poliţia eventual cu câte un
consilier.
Sabo:să avem idée asupra ceea ce fac paznicii,dar nu să-I culcăm la pământ.Să se poată
verifica dacă e treaz sau aşa ceva.
Ghiurcan:Să trecem la subiect,primarul are cununie la ora 5.
Marc:Lăsăm pe şedinţa viitoare punctual cu ROF.

Bondici:Noi am ţinut ieri două şedinţe.Am înţeles poate mai mult decât scrie în
material.Am promis să votăm,dar nu sunt de acord nici cu organigrama nici cu
regulamentul.Dar fiind în opoziţie îmi susţin punctul de vedere şi aş zice că primarilor li se
subminează puterea.La ROF nu am obiecţii.Eventual unde sunt lucururi de corectat să se
corecteze.dacă aţi citit regulamentul aţi observat că primarii au de cedat ceva,indirect,dar
măcar pentru prima dată avem un regulament de funcţionare,ceea ce este un lucru
bun.Poate sunt unele mici inadvertenţe,dar se poate corecta.Sper să nu avem regrete după
doi ani.Personal,zic că ,faptul că aţi reuşit să nu daţi afară pe nimeni,este un lucru bun,care
merită amintit.
Preşedinte de şedinţă:Nu-l mai lăuda atâta pe primar.
Bondici:De ce nu?Când merită lăudat,să-l lăudăm,când e de criticat să-l criticăm.
Preşedinte :Cine este ”pentru”,la acest punct?
Csirak:Cum rămâne cu raportul angajaţilor?
Bondici:Vrei să asculţi 27 de rapoarte lunar?
Csirak:Nu trebuie citite în parte,ci prezentat la şedinţă.
Sabo:Putem vedea,activitatea pe fiecare compartiment ,nu pe persoană.
Bondici:Eventual aşa,să se facă rapoarte pe compartimente.
Preşedinte de şedinţă:Să votăm:cine este “pentru” aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a primăriei comunei Botiz
Se votează şi se adoptă cu 13 voturi”pentru” Hotărârea nr.45/2010 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Botiz
Se trece la punctul diverse:
Preşedinte de şedinţă:Noi opoziţia nu am refuzat până acuma niciodată nimic.Am fost de
acord cu tot.Dar vă întreb,ce apă beţi?
Primar:De ieri este presiune la apă,sunt închise trei vane şi e alimentat Botizul.Dacă nu
rezistă se va pune o altă pompă ,se va strangula linia de la Micula şi va fi bine.Linia de
presiune nu a picat.
Hotca:e tare neplăcut:nu merge maşina de spălat.
Preşedinte de şedinţă:Noi am fost de acord cu contractul,dar noi putem şi rezilia.
Hotca:Am spus eu că Apaservu-ul nu va sări imediat să rezolve problemele de apă ale
botizenilor.
Preşedinte de şedinţă:Suntem la capătul liniei şi bem toată mizeria.
Primar:Nu bem toată mizeria .Apa se modifică puţin atunci când se face cuplarea,şi până la
primul circuit,apa e puţin mai tulbure.
Sabo:teoretic aţi spus foarte bine,dar practica ne omoară.
Primar:Uzina de apă e curăţată,dezinfectată,dar consumul este foarte mare:seceta şi
consrtucţiile multe care se fac.Dl.Peter,uzina noastră bagă 17 mc de apă,nu?
Pop.Da aşa este.
Sabo:Cum aţi zis?Cât bagă?
Primar:13 mc.

Preşedinte de şedinţă:Nu se irigă.
Primar.Nu ai de unde să ştii.600 de branşamente plus societăţile comerciale,e mult.
Csiark:Nu vrem să vă certăm,doar vrem apă bună.
Primar:S-a promis de către Apaserv că extinde pe Tetves,a făcut-o.Eu zic că se va
reglementa şi presiunea şi va fi bine.
Pop:Apa nu are debit,e foarte proastă calitativ.
Bondici:Vedeţi de ce beau eu coniac ,nu apă?
Preşedinte de şedinţă:Dacă nu ne dă apă bună,reziliem contractul.
Primar:La următoarea şedinţă Apaservul va fi aici.
Sabo:Ţineţi minte când am zis de pompe subversibile,am promis că cumpărăm şi asta e
rezulatatul.
Primar:Aţi văzut că la şcoală se lucrează intens,cu un avans de 1 miliard,în timp de criză.
Aciu:Unde e criza,în buzunar?
Primar:Apa am discutat,şcoala am discutat,grădiniţia e în regulă,mai am de pus 2 Wc-uri şi
peste 2 săptămâni,va fi gata.Totul arată super.
Sabo:Să nu se pună ulei de in pe parchet că nu este bun.E mai bun lacul.
Primar:Lucrăm la Oşvareu,igienizări,WC-uri,faianţări.La 15 septembrie curge apa la
şcoală,ce ziceţi d.Burcuş?
Burcuş: Nu zic nimic,până nu văd.Să vină Apaservu-ul la şedinţa viitoare.
Burcuş :nu am sigilat încă nici un dosar de şedinţă.Vin zilnic la primărie şi încă nu mi-aţi
zis.Nu trebuie să sigilăm procesul verbal.
Secretar:Ba,da după aprobarea procesului verbal, dosarul de şedinţă se numerotează şi se
sigilieză.
Burcuş:să facem ceva şi pentru oamnii de afară,de pe camp.
Csirak:S-a început cu drumul de pe Bodonya.
Marc:În capăt de Oşvareu se poartă descopertă de asfalt.
Primar:Foarte bine se face.Trebuie împins
Marc:Mai trebuie adus ceva
Aciu:Oşvareul e la putere.cu atâţia consilieri
Primar:Şanţul e făcut.Când aţi fost inundat?
Burcuş:La prima ploaie.La următoarea şedinţă să iniţiai un proiect de hotărâre privind
interzicerea circulaţiei căruţelor după ora 9 seara.
Primar:Îmi place că sunteţi pe aceeaşi lungime de undă cu mine.Uitaţi chiar aici am notat
acest punt pentru viitoarea şedinţă.
Lucrările şedinţei se termină.
Preşedinte de şedinţă,
Burcuş Aurel
ROMÂNIA

Secretar,
Ciorcaş Ana

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.3786/17.08.2010
EXTRAS

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 17 august 2010
Încheiat azi 17.08.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Botiz.
Convocarea şedinţei ordinare,s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Din numărul
total de 13 consilieri locali,convocaţi,sunt prezenţi
13,dl.consilier Hotca venind imediat după începerea şedinţei ordinare.
Şedinţa consiliului local începe prin prezentarea de către primar în linii mari a
materialul aferent ordinii de zi şi a concluziilor şedinţei comisiei de specialitate care a
acordat aviz favorabil pentru ambele puncte de pe ordinea de zi şi cu aprobarea ordinii de
zi.
Primar:Supun la vot ordinea de zi : 1.Proiect de hotărâre nr.117/12.08.2010 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului
comunei Botiz.
2.Proiect de hotărâre nr.118/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Primăriei comunei Botiz.
3.Diverse-probleme curente
Cine este pentru?Se aprobă cu 12 voturi “pentru”,dl consilier Hotca venind după
adoptarea ordinii de zi.
Şedinţa continuă într-o atmosferă normală de lucru.După discuţii purtate pe marginea
ordinii de zi,pe puncte se adoptă următoarele hotărâri:
Hotărârea nr.44/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului
de specialitate al primarului comunei Botiz.
Votat cu 13 voturi “pentru”
Hotărîrea nr.45/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Primăriei comunei Botiz
Votat cu 13 voturi „pentru”
La punctul Diverse au fost discutate probleme privind :igienizarea şcolilor,stadiul
reabilitării şcolii de pe str.Salcâmilor,igienizarea grădiniţelor,probleme privind apa,stadiul
reabilitării drumurilor de câmp
Şedinţa s-a încheiat fără incidente.
Secretar,Ciorcaş Ana

