ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
DISPOZIŢIA NR.253/2010
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
29.06.2010 orele 16:00.Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei locale,având următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.89/2010 privind finanţarea documentaţiei: Studiu de fezabilitate
nr.22/2010 -“Reabilitarea bisericii ortodoxe române cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril” din loc.Botiz,jud.Satu Mare.
2.Proiect de hotărâre nr.92/2010/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.009/2010
şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi extindere Sală de
sport”.
3.Proiect de hotărâre nr.95/2010 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2010.
4.Proiect de hotărâre nr.97/2010 privind aprobarea Carnetului de mobilizare cu Programul de
aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat
populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare şi război.
5.Proiect de hotărâre nr.101/2010 privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr.57/2004
privind predarea cu titlul gratuit Societăţii Naturale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş,a racordului de înaltă presiune şi Staţia de
reglare-măsurare,predare ,gaze.
6.Diverse-probleme curente
Botiz,23.06.2010
Primar
Iosif Roca
Avizat,
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.89/21.06.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind finanţarea documentaţiei: Studiu de fezabilitate nr.22/2010-“Reabilitarea
bisericii ortodoxe române cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din
loc.Botiz,jud.Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.90/21.06.2010 a primarului comunei Botiz;Raportul de
specialitate al biroului de contabilitate, nr.91/2010
-art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.39 alin.5 punctul 19,litera „c” 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 finanţarea din bugetul local aprobat pe anul 2010, a
documentaţiei: Studiu de fezabilitate nr.22/2010-“Reabilitarea bisericii ortodoxe
române cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din loc.Botiz,jud.Satu Mare.
Art.2-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează ordonatorul
principal de credite şi biroul de contabilitate din cadrul Primăriei Botiz.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.90/21.06.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.89/2010
privind finanţarea documentaţiei: Studiu de fezabilitate nr.22/2010-“Reabilitarea
bisericii ortodoxe române cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
din loc.Botiz,jud.Satu Mare

Aşa cum am discutat în şedinţele anterioare ale consiliului local
Botiz,am căzut de comun acord ,asupra faptului că,administraţia locală va asigura
un sprijin financiar pentru reabilitarea bisericii ortodoxe din localitate.
Sprijinul financiar a fost solicitat de reprezentanţi ai bisericii prin preotul
Bura,depunând în acest sens şi solicitare scrisă.
Întrucât este vorba de lucrări de reabilitare mai complexe,şi ţinând
cont de bugetul local,am considerat că,voi da curs discuţiilor noastre din luna
trecută şi voi încerca să acord sprijin pentru continuarea lucrărilor începute.
Astfel
s-a realizat un studiu de fezabilitate pe care puteţi să-l
aprofundaţi şi d-voastră şi pe care îl vom putea finanţa din capitolul de
cofinanţări de proiecte-dezvoltare locală,sume primite de la Consiliul Judeţean.
Cred că astfel facem un gest normal pentru o comunitate ca a noastră,acordând
sprijin cultelor religioase de pe raza comunei,în limita fondurilor disponibile.
D-lor consilieri,rog,adoptaţi hotărâre.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.89/21.06.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.92/2010/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.009/2010 şi a
indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi
extindere Sală de sport”.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Botiz nr.63/21.06.2010,
-art.41,44 din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare,
În conformitate cu 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 Studiul de fezabilitate nr.009/2010 şi indicatorii tehnico
economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi extindere Sală de sport”.
Art.2-Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei,dl.Iosif Roca.

Botiz,22.06.2010

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.93/21.06.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
nr.92/2010/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.009/2010 şi a indicatorilor
tehnico economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi extindere Sală de sport”.

Una din obiectivele pe care încercăm să le realizăm în anul 2010 şi despre care d-voastră
cunoaşteţi informaţii,din alte întâlniri ale Consiliului local,este reabilitarea sălii de sport din
curtea Şcolii cu clasele I-VIII Botiz,de pe strada Salcâmilor.
Ideea de renovare a sălii de sport este un gând mai vechi a autorităţii locale,având suport în
faptul că,la ora actuală comuna noastră chiar nu deţine o sală de acest gen,ceea ce este un
dezavantaj din mai multe puncte de vedere.Intenţionăm prin realizarea acestui obiectiv
extinderea sălii existente în aşa fel încât aceasta să corespundă normelor în vigoare,având
planuri de dotare cu mobilier de sport adecvat,achiziţionarea de articole sportive pentru mai
multe sporturi,echipamente şi aparate pemntru gimnastică.Cunoaşteţi că,actuala sală de sport
este deosebit de modestă în asemenea dotări,iar solicitările privind asigurarea de dotări,din
partea conducerii şcolii ,au fost numeroase în timp şi din păcate nu au putut fi acoperite în
totalitate.
Vom încerca ,ca prin depunerea unui proiect de reabilitare/extindere să asigurăm o sală de
sport utilă atât elevilor cât şi celorlalţi iubitori de sport.
Prin proiect se va reabilita şi curtea şolii,prin transformarea acesteia, în teren de volei şi se vor
asigura utilităţile necesare :alimentarea cu apă,energie electrică,gaze naturale,instalaţii sanitare
etc,aşa cum reiese din documentaţia anexată.
Scopul investiţiei este acela de:asigurare a unui spaţiu corespunzător pentru practicarea
diferitelor tipuri de sport;sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională
locală,teren de volei;creşterea calităţii sportului în localitate;creşterea numărului de copii şi
tineri care participă la competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul rural.
D-lor consilieri,cred că şi pentru d-voastră această iniţiativă este salutară şi cred că veţi
considera şi dvs.că, încercarea de realizare a acestei investiţii ,este una curajoasă şi necesară
deopotrivă şi de ce nu ,cu şanse de realizare,
După aprofundare,rog deliberaţi.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.94/21.06.2010
RAPORT DE SPECIALITATE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
nr.92/2010/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.009/2010 şi a
indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi
extindere Sală de sport”.
D-lor consilieri,
SC Cubicon Invest SRL, a realizat documentaţia necesară pentru
reabilitarea/extinderea sălii de sport din curtea şcolii de pe strada
Salcâmilor,concretizată în SF nr.009/2010.Documentaţia cuprinde şi indicatorii
tehnico econmici ai investiţiei pe care dorim să o realizăm.
Propunerea din studiul realizat se bazează pe două variante ,în care în prima fază
ar fi vorba de o refacere integrală a clădirii existente,variantă propusă şi în
expertiza tehnică anexată documentaţiei,iar în a doua fază ar fi vorba de
reabilitarea clădirii existente prin subzidirea fundaţiei şi extindere.
Aceste două variante sunt acceptabile ,urmând să vedem pe care variantă se
poate obţine finanţarea.Suprafaţa terenului pe care se află sala de sport este de
448,24 mp.Procentul de ocupare a terenului este :POT-16,50%,CUT-0,165 %.
După cum reiese din documentaţie ,investiţia se preconizează ,a fi una modern,cu
toate dotările necesare unei Sali de sport,conform normelor în vigoare.
Alaturat Proiectului de hotărâre este anexat studiul de fezabilitate care poate fi
studiat şi de d-voastră.După studiere rog adoptaţi hotărâre.

Botiz,22.06.2010
Consilier,urbanism,
Meszaros Rozalia

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.101/21.06.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr.57/2004 privind predarea cu titlul gratuit Societăţii
Naturale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.-Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş,a
racordului de înaltă presiune şi Staţia de reglare-măsurare,predare ,gaze.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere:
 Expunerea de motive întocmită de către primarul comunei,
 Adresa nr.DD 13129/07.06.2010 a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale SA
Mediaş
 HCL nr.57/2004 privind predarea cu titlu gratuit Societăţii de Transport Gaze Naturale
Transgaz SA –sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş a racordului de înaltă
presiune şi staţia de reglare-măsurare ,predare gaze naturale
 art.21 ,art.26 litera „i” şi art.85 alin.(1) litera „d” din Legea gazelor nr.351/2004 cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) litera b,c,d ,art.ar.45 alin.(3) şi (6) şi art.124 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă cedarea cu titlu gratuit în patrimoniul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş a Staţiei de
Reglare Măsurare Gaze Naturale (Qmax=5000Nm/h,Pn=40 bar)din comuna Botiz,jud.Satu Mare,situată
în localitatea Botiz pe partea dreaptă a DN 19,parcela nr.top 1010 şi HC 805,proprietate publică a
comunei Botiz.
Art.2-Se aprobă cedarea cu titlu gratuit în patrimoniul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş a racordului de
gaze ce alimentează acest obiectiv (Dn=150mm,L=800m)
Art.3-Se aprobă cedarea cu titlu gratuit în favoarea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.Mediaş a suprafeţei de
teren aferentă construcţiei Staţiei de Reglare Măsurare Gaze Naturale (S=143 m) ,pe perioada existentă
construcţiei.
Art.4-Se aprobă cedarea în folosinţă gratuită în favoarea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.Mediaş a suprafeţei
de teren aferente construcţiei robinetului de secţionare de pe traseul conductei de racord gaze ,pe
perioada existenţei conductei (S04 m).
Art.5-Bunurile menţionate în articolul precedent,se predau pe durata existenţei staţiei,cu condiţia de
suportare de către preluator a tuturoro cheltuielilor privind exploatarea acestor obiective,legate de
realizarea lucrărilor de revizie,reparaţie,cheltuieli curente datorate utilităţilor aferente,energie
electrică,apă,consum tehnologic de gaze naturale şi altele.
Art.6-Hotărârea Consiliului Local al comunei Botiz,nr. 57/2004 privind predarea cu titlul gratuit
Societăţii Naturale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.-Sucursala de Transport Gaze Naturale
Mediaş,a racordului de înaltă presiune şi Staţia de reglare-măsurare,predare ,gaze,se abrogă.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.102/21.06.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr.57/2004 privind predarea cu titlul gratuit Societăţii
Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.-Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş,a
racordului de înaltă presiune şi Staţia de reglare-măsurare,predare ,gaze.

Prin HCL nr.57/2004, Consiliul local al comunei Botiz,a aprobat predarea cu titlul gratuit Societăţii
Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.-Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş,a
racordului de înaltă presiune şi Staţia de reglare-măsurare,predare ,gaze.
Legea gazelor nr.351/2004 cu modificările şi completările ulterioare prevede la articolul 26,drepturile
operatorului SNT printre care la punctual “I” ,se stipulează faptul că,prin acordul autorităţii publice
locale se pot folosi ,cu titlu gratuit terenurile proprietate publică locală ocupate de obiective SNT
precum şi cele utilizate pentru lucrările de execuţie,exploatare,întreţinere şi reparaţii.
Prin Adresa nr. DD13129/2010 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş solicită modificarea HCL nr.57/2004 în sensul completării
acesteia prin specificarea amănunţită a bunurilor care se cedează cu titlu gratuit precum şi specificarea
terenului pe care se află amplasată SRMP-ul.
După cum ştiţi SRMP este amplasat pe partea dreaptă a DN 19,parcela nr.top 1010 şi HC 805,proprietate
publică a comunei Botiz,KM 138+108 la cca 40 m distanţă faţă de axul drumului în apropierea fostului
motel „Steaua Nordului”.
Nu există nici o obiecţie faţă de această cerere, întrucât staţia este sub exploatarea societăţii
solicitante şi nu există nici un impediment privind această predare.Terenul ocupat de SRMP este de 90
m pătraţi aşa cum reiese din documentaţia tehnică anexată Contractului de concesionare a reţelei de
gaze naturale,terenul de amplasare a racordului de cuplare are o suprafaţă de 16 m pătraţi,iar terenul
pentru amplasarea căminului de vizitare este de 3,3 m pătraţi.
Ca urmare a celor de mai sus,rog adoptaţi hotărâre.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ

Proiect de hotărâre nr.97/2010
privind aprobarea Carnetului de mobilizare cu Programul de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat
populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare şi război
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ
Având în vedere Expunerea de motive întocmită de către primarul comunei
Botiz,nr.99/2010 ;Raportul de specialitate întocmit de către secretarul comunei
înregistrat la nr.100/2010,precum şi Carnetul de mobilizare –nesecret-exemplar
unic,
În conformitate cu prevederile art.47 litera „d” din Legea nr.477/2003 privind
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,
În temeiul dispoziţiilor art.36 aliniatul (6) litera „a” punctul (8) 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 Carnetul de mobilizare cu Programul de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat
populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare şi război
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a obligaţiilor care derivă din legislaţia privind
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,se încredinţează
primarul comunei,prin aparatul de specialitate.

Primar,
Iosif Ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.99/22.06.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la
Proiectul de hotărâre nr.97/2010
privind aprobarea Carnetului de mobilizare cu Programul de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat
populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare şi război

Prin Adresa nr.2998/17.06.2010 s-a depus la Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Satu Mare (STSP), Carnetul de mobilizare cu Programul de
aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite
raţionalizat populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare şi război.În urma acestui
demers STSP Satu Mare a emis Actul de constatare nr.SM din 15.06.2010,care
cuprinde constatări pozitive faţă de documentaţia depusă.
Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului
pentru apărare, prevede obligaţiile pe care le au consiliile locale referitoare la
documentaţiile care se întocmesc şi se aprobă şi de către consiliile locale.
Programul de aprovizionare cuprinde numărul de populaţie structurat pe
vârste ,sursele de aprovizionare cu alimente,societăţile comerciale de distribuire a
produselor alimentare,cantităţile de produse alimentare necesare etc.
Una din obligaţiile consiliului local este aceea de a aproba Carnetul de
mobilizare întocmit în conformitate cu prevederile legale şi cu precizările
metodologice difuzate de STSP Satu Mare.
Ca urmare,adoptaţi hotărâre.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.100/22.06.2010
Raport de specialitate
la
Proiectul de hotărâre nr.97/2010
privind aprobarea Carnetului de mobilizare cu Programul de aprovizionare cu produse
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei /comuna Botiz,la
mobilizare şi război
Baza legală în materie de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,se
reflectă prin Legea nr.477/2003 ,aceasta fiind una din actele normative specifice acestui
domeniu.În afara acetei legi mai există şi alte acte normative obligatorii de respectat în cadrul
pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.
Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a
securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei,ale legilor ţării şi ale documentelor
privind planificarea apărării naţionale.Această activitate cuprinde ansamblul de măsuri şi de
acţiuni care se stabilesc şi se realizează din timp de pace,în vederea utilizării potenţialului
economic şi uman al ţării,pentru satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurare a continuităţii
activităţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau război.
Resursele materiale,umane şi financiare prevăzute a fi utilizate în caz de mobilizare sau război
pot fi folosite şi la instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu,conform legii.Pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se asigură de către autorităţile
publice,conform competenţelor stabilite prin lege.
Carnetul de mobilizare care este supus pentru aprobare de către dvs,se compune din Lista
personalului autorităţii executive şi al comisiei pentru probleme de apărare,principalele acte
normative ,identificate în număr de 13 hotărâri de guvern,ordine,legi;sinopticul activităţilor
privind aplicarea Planului de mobilizare a economiei pentru apărare pentru consiliile locale
precum şi Programul aprovizionării cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite
raţionalizat populaţiei la mobilizare şi război.Programul aprovizionării cuprinde:numărul de
populaţie ,fondul de marfă necesare aprovizionării populaţiei cu produse
agroalimentare,sursele de aprovizionare cu produse raţionalizate,reţeaua comercială de
distribuire a produselor alimentare raţionalizate,raţiile alimentare ,producţiile anuale
locale/produs finit.
Această documentaţie este întocmită de către secretarul comisiei cu probleme de apărare care
este de regulă,secretarul unităţii administrativ teritoriale.Documentaţia se întocmeşte în
exemplar unic,care se păstrează de către comisia de apărare prin secretarul acesteia,la sediul
Primăriei locale.
Carnetul de mobilizare a fost întocmit la nivelul comunei Botiz,valabil pe o perioadă de doi
ani şi depus la STSP Satu Mare,unde după verificare s-a emis Actul de constatare nr.SM din
18.06.2010.

Având în vedere cele de mai sus,se supune aprobării Consiliului local, Carnetul de mobilizare
întocmit la nivelul comunei Botiz.
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Proiect de hotărâre nr.95/24.06.2010
privind rectificarea bugetului aprobat pe anul 2009
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Având în vedere Rapoartele întocmite şi anexate prezentului proiect,
Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii
nr.18/2009,privind bugetul de stat,
În temeiul dispoziţiilor art.36,alin.4,litera „a” 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 rectificarea bugetului aprobat pe anul 2010,prin majorarea veniturilor şi
virări de credite după cum urmează:
VENITURI
Cap.110201 …..tr.II sume destinate finanţării drepturilor privind acordarea de fructe în şcoli pentru
elevi………………………………….. …………..+4 mii lei
Cap.110206……tr.III sume destinate pentru programe de dezvoltare locală, proiecte de infrastructură
care necesită confinanţare locală……………..+24 mii lei
Cap. 370201 donatii si sponsorizări………………………….+ 13 mii lei
Cap. 370201 inchiriere spatiu……………………………….. + 4,68 mii lei
TOTAL……………………………………………………….+ 45,68 mii lei
CHELTUIELI
Cap.650257-fructe în scoli pentru elevi…………….+4 mii lei
Cap.840271 drumuri ………………………………+24 mii lei
Cap.670220 cultura…………………………………+17,68 mii lei
Total………………………………………………..+ 45,68 mii lei
Virare de credite între capitole bugetare:
Cap. 510271 –reparaţii capitale primărie……………………..-13 mii lei
Cap. 650271-reparaţii şcoala Botiz str.Salcâmilor……………-50 mii lei
Total…………………………………….-63 mii lei
Cap. 740220- salubritate…………….……………………….+63 mii lei

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr………./24.06.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
Proiect de hotărâre nr.95/24.06.2010
privind rectificarea bugetului aprobat pe anul 2009

Prin comunicarea Consiliului Judeţean Satu Mare ni s-au alocat sume pentru
finanţarea drepturilor privind acordarea de fructe în şcoli şi sume destinate
pentru programe de dezvoltare locală,proiecte de infrastructură care necesită
cofinanţare locală în cuantum de 4 mii respectiv 24 mii lei.
De asemenea dorim să cuprindem în bugetul local sumele virate cu ocazia
sponsorizărilor pentru manifestarea culturală Ziua comunei.
În ceea ce priveşte virările de credite ,întrucât la capitolul reparaţii la sediul
primăriei şi reparaţii şcoala de pe strada Salcâmilor,au fost alocate sume care
acum au devenit disponibil ,din cauza lucrărilor care au necesitat cheltuieli mai
mici,de aici dorim să facem virări de credite ,necesare pentru serviciul de
salubrizare.
Ca urmare ,a celor de mai sus,rog adoptaţi hotărâre.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr………./24.06.2010
RAPORT DE SPECIALITATE
Proiect de hotărâre nr.95/24.06.2010
privind rectificarea bugetului aprobat pe anul 2009
D-lor consilieri,
Rectificarea de buget pe care dorim să o facem la bugetul local aprobat pe anul
2010,constă din ,introducerea în bugetul local,a sumelor care au intrat de la
Consiliul Judeţean Satu Mare pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de
fructe în şcoli şi sume destinate pentru programe de dezvoltare locală,proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală în cuantum de 4 mii respectiv 24
mii lei.
De asemenea vom introduce în bugetul local sumele provenite din
sponsorizări şi închierieri de spaţii cu destinaţie comercială ,închiriate cu ocazia
Zilei comunei.
Întrucît la capitolul destinat reparaţiilor la sediul primăriei şi reparaţiilor la
şcoala de pe strada Salcâmilor,au fost alocate sume care acum au devenit
disponibil ,din cauza lucrărilor care au necesitat cheltuieli mai mici,de aici dorim
să facem virări de credite ,necesare pentru serviciul de salubrizare,unde au fost
alocate sume doar pentru prima parte a anului.
Din capitolul destinat cheltuielilor din Cap.840271- drumuri,vom aloca sumele
necesare pentru alte lucrări de acest gen ca,racordare podeţ la primărie,la sediul
poliţiei,garanţia pentru drumul de pe strada Abatorului .Din Cap.670220- cultura
vom achita sumele destinate cheltuielilor privind premierile la concursul miss şi
alte acţiuni privind această activitate sau altele de genul respectiv.
Având în vedere aceste aspecte,rog adoptaţi hotărâre.
Referent,
Pintea Viorica

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.3078/23.06.2010
Către,
Consilier local………………….
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată,cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat (ă) să participaţi la şedinţa ordinară a
Consiliului local al comunei Botiz,care va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei locale,în data de 29.06.2010 ora
16:00.Şedinţa ordinară va avea următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.89/2010 privind finanţarea documentaţiei: Studiu de fezabilitate nr.22/2010 “Reabilitarea bisericii ortodoxe române cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din loc.Botiz,jud.Satu Mare.
2.Proiect de hotărâre nr.92/2010/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.009/2010 şi a indicatorilor
tehnico economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi extindere Sală de sport”.
3.Proiect de hotărâre nr.95/2010 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2010.
4.Proiect de hotărâre nr.97/2010 privind aprobarea Carnetului de mobilizare cu Programul de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei /comuna Botiz,la mobilizare
şi război.
5.Proiect de hotărâre nr.101/2010 privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr.57/2004 privind predarea cu
titlul gratuit Societăţii Naturale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.-Sucursala de Transport Gaze Naturale
Mediaş,a racordului de înaltă presiune şi Staţia de reglare-măsurare,predare ,gaze.
6.Diverse-probleme curente
Secretar,
Ciorcaş Ana

