ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
DISPOZIŢIA NR.222/2010
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
25.05.2010 orele 16:00.Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei locale,având următorul,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.75/2010 privind stabilirea chiriei pentru utilizarea unor suprafeţe din
domeniul public şi privat al comunei Botiz,pentru activităţi comerciale sau alte scopuri,cu ocazia
organizării manifestării cultural artistice “Ziua comunei”
2.Proiect de hotărâre nr.76/2010 privind delegarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a
manifestării cultural artistice “Ziua comunei”.
3.Proiect de hotărâre nr.77/2010 privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de
ani de convieţuire prin căsătorie
4.Proiect de hotărâre nr.78/2010 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2010.
5.Diverse-probleme curente
Botiz,18.05.2010
Primar,
Iosif Roca
Avizat,
Secretar,
Ciorcaş Ana

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
e-mail:primaria_botiz@yahoo.com
*********************************************************************************************
Nr.2511/18.05.2010
CĂTRE ,
D-nul (na )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 la data de 25.05.2010 ora 16:00,în Sala de şedinţe a
Primăriei comunei Botiz.Şedinţa ordinară va avea următorul ,
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre nr.75/2010 privind stabilirea chiriei pentru utilizarea unor suprafeţe din domeniul
public şi privat al comunei Botiz,pentru activităţi comerciale sau alte scopuri,cu ocazia organizării manifestării
cultural artistice “Ziua comunei”
2.Proiect de hotărâre nr.76/2010 privind delegarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a manifestării
cultural artistice “Ziua comunei”.
3.Proiect de hotărâre nr.77/2010 privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de ani de
convieţuire prin căsătorie
4.Proiect de hotărâre nr.78/2010 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2010.
5.Diverse-probleme curente
Secretar,Ciorcaş Ana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ

NR.75/18.05.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea chiriei pentru utilizarea unor suprafeţe din domeniul public şi privat al
comunei Botiz,pentru activităţi comerciale sau alte scopuri,cu ocazia organizării
manifestării cultural artistice “Ziua comunei”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:
Luând în considerare Programul privind realizarea obiectivelor de interes local aprobat
prin Hotărârea Consiliului local nr.53/2009,
Având în vedere Expunerea de motive nr.79/2010 întocmită de către primarul
comunei,precum şi Raportul de specialitate nr.80/2010 a biroului de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Botiz,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(5),litera “a” şi “b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă închirierea terenurilor virane şi a acostamentului de pe străzile
Teilor şi Salcâmilor din comuna Botiz,pentru activităţi specifice organizării acţiunii culturalartistice “Ziua comunei”.
Art.2-Cuantumul chiriei se stabileşte în sumă de 16 lei/mp,pe durata a 48 de
ore,socotită de la ora 15:00 din ziua de 26 iunie 2010.
Art.3-Prezenta se aduce la cunoştinţa publică prin intermediul secretarului comunei
Botiz.

Botiz,18.05.2010

Primar,
Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.79/18.05.2010
EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre nr.75/2010
privind stabilirea chiriei pentru utilizarea unor suprafeţe din domeniul public şi privat al
comunei Botiz,pentru activităţi comerciale sau alte scopuri,cu ocazia organizării
manifestării cultural artistice “Ziua comunei

În cadrul Programului de Obiective de interes local aprobat în şedinţa Consiliului
local din luna decembrie 2009,prin HCL nr.53/2009,a fost introdusă şi manifestarea
cultural-artistică “Ziua comunei”,singura manifestare de gen,cu o amploare mai mare.Se
cunoaşte faptul că,astfel de manifestări implică pe lângă apariţiile pe scenă a diferitelor
formaţii artistice şi desfacerea de către comercianţi a produselor specifice.Solicitarea
pentru închirierea de spaţii este o activitate permanentă a sezonului ,comercianţii fiind deja
interesaţi în acest sens.
Astfel ,consider că,închirierea spaţiilor chiar dacă şi pentru o perioadă foarte
scurtă,trebuie să o considerăm ca un element de profitabilitate şi rentabilitate pentru
autoritatea locală,sub toate aspectele economice,financiare,de ce nu de mediu şi poate chiar
sociale.Având în vedere realităţile economico-financiare prezente,m-am gândit la
micşorarea sumei de la 18 lei/mp,la 16 lei/mp, pe durata a 48 de ore,socotită de la ora
15:00 din ziua de 26 iunie 2010.
Cred că veţi fi de acord cu mine,în sensul că,mărirea acestei sume nu este oportună,mai
ales în condiţiile în care dorim să aducem unele venituri,chiar dacă nu foarte mari,în
beneficiul bugetului local,implicit a acestei manifestări culturale.Din contră am sugerat
micşorarea ei,din considerentele mai sus amintite.
Pentru închiriere se vor folosi locurile din apropierea scenei,pe străzile Mioriţei şi
Salcâmilor,ceea ce este un avantaj şi pentru comercianţi şi pentru consumatori.Sumele
colectate din aceste chirii,vor fi achitate la casieria instituţiei şi vor fi contabilizate conform
legii.
Ţinând cont de cele precizate,precum şi de prezenta Expunere de motive,propun în
atenţia Consiliului local,Proiectul de hotărâre iniţiat,în vederea adoptării unei hotărâri .

Primar,
Iosif Roca
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.76/18.05.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind delegarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a manifestării cultural artistice
“Ziua comunei”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ:

Luând în considerare Programul privind realizarea obiectivelor de interes local
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.53/2009,
Având în vedere Expunerea de motive nr.81/2010 întocmită de către primarul
comunei,precum şi Raportul de specialitate nr.82/2010 întocmit de către biroul de
specialitate din cadrul instituţiei,
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(6) litera „a” ,punctul 4 şi art.45 alin.(6) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Organizarea şi desfăşurarea manifestării cultural-artistice „Ziua comunei”,din data
de 27 iunie 2010,se deleagă Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Satu Mare.
Art.2-Se împuterniceşte primarul comunei Roca Iosif,să semneze contractul cu Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare,privind
organizarea şi desfăşurarea manifestării cultural-artistice „Ziua comunei”.
Art.3-Prezenta se aduce la cunoştinţa publică prin intermediul secretarului comunei.
Botiz,18.05.2010

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.81/18.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre nr.76/2010 privind delegarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a
manifestării cultural artistice “Ziua comunei”
Prin Hotărârea Consiliului local nr.53/2009 s-a aprobat Programul cu obiectivele de interes
local care urmează să fie realizate în anul 2010.Programul cuprinde şi organizarea activităţii
cultural artistice „Ziua comunei”.Ca şi în anii precedenţi,această manifestare cultural-artistică se va
desfşura în luna iunie pe data de 27.
Având exeprienţa anilor trecuţi,în care activităţile organizate de „Ziua comunei” au fost un
real succes,m-am gândit ca şi în acest an,organizarea să fie delegată Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare,instituţie de cultură,specializată şi
abilitată în astfel de activităţi.Contractarea şi delegarea organizării unui astfel de eveniment,mi se
pare a fi potrivită pentru o instituţie cu o experienţă în organizarea unor activităţi de acest gen şi
tocmai de aceea ,propun să alegem această variantă,prin iniţierea Proiectului de hotărâre supus
atenţiei d-voastră.
Antrenarea unor artişti într-un cadru organizatoric ordonat,implică o serie de etape:de la depistarea
acestora ,ajustarea la un preţ în concordanţă cu bugetul alocat manifestării cultural-artistice şi până
la încheierea contractului,ceea ce nu este un lucru tocmai foarte uşor.
În anii precedenţi,am avut o colaborarea foarte bună cu acest centru ,care şi-a onorat clauzele
contractuale întocmai,cooptând artişti valoroşi şi de renume,prestând o activitate organizată
profesionist,şi asigurând o tehnică de sonorizare ridicată.Cred că ne-am putut ridica din punct de
vedere al organizării,chiar la nivelul unui oraş,ceea ce pentru noi ,ca şi comunitate este un aspect
pozitiv.De asemenea am avut parte de un program diversificat din punct de vedere al genurilor
muzicale şi din punct de vedere al artiştilor ,care au reprezentat pozitiv şi partea de etnii,latură a
comunităţii locale,pe care încercăm să nu o neglijăm.
Buna desfăşurare a acestei manifestări cultural artistice,aduce un prestigiu comunei noastre,prin
prezenţa multor participanţi din alte localităţi,ridicând astfel cortina, spre cunoaşterea
comunei,numărul de participanţi fiind tot mai ridicat,de la un an la altul.Un lucuru deosebit de
important este acela că,ţinem cont de potenţialul cultural al localnicilor pe care îi stimulăm să
presteze activităţi pe scenă deschisă,începând de la elevi ,cu cântece şi recitări de poezie,cu care
deschidem manifestările,continuând cu formaţiile locale şi cu tinerii participanţi la concursul de
miss.În acest an încercăm să mai valorificăm o activitate care se desfăşoară pe raza comunei noastre
respectiv prezentarea unei parade de cai,de la societatea care are sediul în localitatea
noastră.Punem accent astfel şi pe ceea ce avem noi,aici local,pentru a fi cunoscute şi apreciate şi de
alţii.
Ca urmare supun atenţiei Consiliului local,adoptarea unei hotărâri la proiectul iniţiat,ţinând cont
de cele de mai sus.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.77/18.05.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de ani de convieţuire prin
căsătorie
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZ

Având în vedere Expunerea de motive nr.83/2010 a primarului comunei Botiz,precum şi
Raportul nr.84/2010 întocmit de biroul de specialitate al Primăriei Botiz,
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art.36 alin.(6) litera “a” punctul 2 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1-Se aprobă acordarea sumei de 500 lei cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă ,în cursul anului 2010,cu condiţia să aibă domiciliul în
localitatea Botiz.
Art.2-Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri,persoanele interesate vor
depune la Primăria comunei Botiz,o cerere,însoţită de următoarele documente:
a.actele de identitate ale soţilor (original şi copie)
b.certificatul de căsătorie (original şi copie)
Art.3-Suma stabilită va fi suportată din bugetul local şi se va înmâna cu ocazia manifestării
cultural –artistice “Ziua comunei “,în cadru festiv.
Art.4-Prevederile prezentei hotărâri vor fi îndeplinite de către angajaţii biroului de
asistenţă şi protecţie socială din cadrul Primăriei Botiz.
Art.5-Prezenta hotărâre se aplică numai în anul 2010 şi se aduce la cunoştinţă publică prin
intermediul secretarului comunei.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.85/20.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de ani de convieţuire prin
căsătorie
Acordarea unei sume cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă,este deja o tradiţie pe care încercăm să o păstrăm,de câţiva ani.
În cadrul bugetului local avem prevăzută această sumă,la partea de venituri proprii,în
cadrul sumelor alocate pentru organizarea şi desfăşurarea zilei comunei.
Această categorie de persoane pe care încercăm să nu o neglijăm ,nu este una într-un număr
foarte mare.
Ştiţi de la celelalte ocazii că,avem cam în jur de 4-5 perechi,care au şansa de a trăi un
asemenea moment.Din partea bugetului local această sumă de 500 lei,nu este un efort
financiar foarte mare,pe care nu l-am putea suporta cu uşurinţă.
Cred că este gest moral din partea autorităţii locale de a acorda o atenţie prin această
măsură, de acordare a unei diplome de onoare şi a unei sume, unei categorii de
persoane,pentru care gestul nostru are o valoare deosebit de importantă.
Persoanele interesate şi în cauză vor depune la Primăria locală o cerere de solicitare
însoţită de actele de identitate a soţilor în original şi copie,precum şi certificatul de
căsătorie în original şi copie.
Premierea va avea loc în data de 27 iunie a.c. imediat după deschiderea oficială a
manifestării cultural-artistice,la o oră care va fi comunicată persoanelor în cauză,în timp
util.
Biroul de asistenţă şi protecţie socială din cadrul Primăriei,se va îngriji de îndeplinirea
sarcinilor legate de gestionarea cererilor depuse.
Supun atenţiei consiliuluilocal,proiectul de hotărâre iniţiat,cu solicitarea de adoptare a unei
hotărâri.

Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
NR.84/20.05.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de ani de
convieţuire prin căsătorie

D-lor consilieri,

În cadrul bugetului local aprobat pe anul 2010 au fost incluse sumele pentru
ziua comunei. Sumele aprobate au fost astfel planificate încât să, acopere toate
acţiunile pe care dorim să le întreprindem în cadrul acestei manifestări.
Mă refer aici,la contractarea organizării şi desfăşurării ,unei instituţii de
specialitate,precum şi premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de
convieţuire prin căsătorie.
Ca urmare ,estimăm ca şi în alţi ani,depunerea unui număr de 4-5 solicitări
scrise,ceeea ce nu influenţează în mod negativ bugetul comunei.
În consecinţă,rog adoptarea unei hotărâri,la Proiectul de hotărâre
nr.77/2010 privind acordarea unei sume cuplurilor care împlinesc 50 de ani
de convieţuire prin căsătorie

Referent,responsabil cu execuţia bugetului,
Pintea Viorica

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.78/18.05.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
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,după
cum urmează:
VENITURI
Cap.160250 –taxe autorizaţii de construcţie………….116 mii lei
Cap.110206-sume defalcate di TVA ptr.chelt.curente şi de capital cf.HG 417/2010…..5 mii lei
TOTAL…………………………………………………………………………………121 mii lei
CHELTUIELI
Cap.840271………chelt.de capital…………..+ 116 mii lei
Cap.670259- transfer biserica ortodoxă…+ 5 mii lei
TOTAL………………………………………………… 121 mii lei
Art.2-Se aprobă virarea de credite în cadrul capitolelor bugetare ,după cum urmează:
Cap.740220-salubrizare………- 10 mii lei
Cap.510330 autorităţi publice………..-10 mii lei
Cap.670220 întreţinere parcuri…..- 5 mii lei
Cap.840281 rambursări de credite …….+ 25 mii lei
Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi biroul de
contabilitate al Primăriei Botiz.
Botiz,21.05.2010
Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.86/21.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului aprobat pe anul 2009

Prin H.G. nr.417/2010 comunei Botiz, i s-a alocat suma de 5 mii lei din Fondul de rezervă
bugetară din bugetul de stat pe anul 2010,pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de
capital.
Întrucât am promis că vom sprijini lucrări de reabilitare la Biserica ortodoxă din
localitate,am considerat ca această sumă să fie virată în contul acestui lăcaş de cult.Este în
momentul de faţă un sprijin financiar pe care ni-l permitem fără nici un impediment.
La partea de venituri sunt cuprinse sumele reprezentând taxe din autorizaţia de
construire a SC SAMMMILS,pentru fabrica de nutreţuri combinate şi SC Boviferm.
La partea de virări de credite,avem de achitat ratele pentru creditul contractat în anul
2007,pentru care vom face virările de credite,necesare,în sensul că,vom lua de la capitolele
740220 –salubrizare şi 510220-autorităţi publice-perfecţionări angajaţi-sumele de 10 mii
lei.
Întrucât am achitat lucrările de pe strada Şirul Mare,pentru acel trotuar pe care l-am
construit,suntem nevoiţi să completăm golul financiar şi pentru lucrările de asfaltare pe
care urmează să le facem pe str.Abatorului,în momentul de faţă având finalizate toate
documentaţiile scriptice.Vom avea achitate astfel două investiţii importante,urmând
desigur să nu ne oprim aici,ci să continuăm obiectivele aprobate pentru anul 2010,măcar
atâta timp cât bugetul nostru local,nu este afectat.
Ca urmare,rog adoptarea unei hotărâri.
Primar,
Iosif Roca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
BOTIZ
Nr.86/21.05.2010
Raport de specialitate
privind rectificarea bugetului aprobat pe anul 2009
D-lor consilieri

Întrucât am primit suma de 5 mii lei prin alocare guvernamentală,suntem nevoiţi la
rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2010.De asemenea vom face virări de credite
pentru lucrările de asfaltare pe care urmează să le realizăm ,având în momentul de faţă
finalizată partea de documentaţie.
Astfel propun următoarea modificare bugetară:
VENITURI
Cap.160250 –taxe autorizaţii de construcţie………….116 mii lei
Cap.110206-sume defalcate di TVA ptr.chelt.curente şi de capital cf.HG 417/2010…..5 mii
lei
TOTAL…………………………………………………………………………………121 mii lei
CHELTUIELI
Cap.840271………chelt.de capital…………..+ 116 mii lei
Cap.670259- transfer biserica ortodoxă…+ 5 mii lei
TOTAL………………………………………………… 121 mii lei
 virarea de credite în cadrul capitolelor bugetare ,după cum urmează:
Cap.740220-salubrizare………- 10 mii lei
Cap.510330 autorităţi publice………..-10 mii lei
Cap.670220 întreţinere parcuri…..- 5 mii lei
Cap.840281 rambursări de credite …….+ 25 mii lei

Referent,responsabil cu execuţia bugetară,
Pintea Viorica

