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Incheiat azi 0I.0i1..2016, c:u ocazia tinerii

BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedint.e din
sedinl.a fiind convocata,Je catre D-nul PoienLar Fl

D-na l{us Ioana . secretar in cadrul I'ri
constata ca sunt prezenti 11 conr;ilieri din totalul

D-nul Cician Ioan -presedinte de serdi

25.01.2016 si toti consileiri prezenti in numiu de

Sedinl.a fiind legeLl constiluita, preqer:lintel

aprobare punctele de pe ordinea. de zi,clupa cum
l.Hotarare privind adoptarea bugeJ;lui locala pcr anul

Judeteana a Finatelor Publice Maratnures;

2. Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportuni

Sistemului de lManagemenil Integrat al Degeurilor(SM
serviciuluide s;alubrizare pentru judelul Maramure; si

in zona de colerctare 2 Sighetu Mannatiei
3.Hotarare prirrind aprobare actualiz"ate plan de anali

4.Diverse
Toti consilieri prezenti in numar de l1
D-nul primar mai propuns urmatoarele

4.Proiect de hotarare privind aprobarea i

"REA.BILITAREA DRLIM CON{UNAL CE.NTR

5. Proiect de hoterare privind aprobarea i
..RETEA DE CANALIZARE SI STATIE D]d EP

MARAMURES".
6.Proiect de hotarare privind aprobarr:a i

..EXT'INDERE SI MANSARDARE DISPENSA
SEDIU PRIZMARIE IN COMLTNA BOTIZ.A JU

Toti consilieriprezenti in numar de I I
cele trei proiroctele de hotarare clepuse de ca'tre

D-nulprimar da citirii proiectul de hota

Toti consilieri prr:zenti in numar de I I
Domnul primar d.a citirii proiectului de

Toti consilier prezenti in numar de 1ll sunt
Domnul primar da citirii proiectului de

Toti consilier prezenti in numar de 1ll sunt
DomnLul primar d.a citirii proiectului de

Toti consilier prezenti in numar de 1ll sunt de acord cu pu I 4 de pe ordinla de
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Nemaipunandu-se alte probleme in di

.l,eclara incheiate lucrarile sedintei.

Presedinte de sedinta
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