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ROMANIA
ruDETUL MARAMURI'S
CONSILIUL LOCAL BCITIZA

PROCES-VEzu}AL

Incheiat azi 14.0|2.2017, cu ocazia tinerii sedintei aordinare a Consiliului local al
comunei BOTIZA, care se desfasoara in sala de sedintr: din incinta Prinrariei comunei Botiza
aceasta sedinta fiind convocatade catre D-nul Poienar Florea. primarul comunei Botiza.

D-na Rus Narcisa Ioana , secretar in cadrul Primariei comunei Iiotiza, facand apelul
nominal constata ca sunt prezenti I I consilieri din totalul de I l.

D-nul Cician loan -presedinte de sedinta da citire procesului verbal al sedintei din
25.01.2017 si toti consileiri prezenti in numar de 1 I sunt de acord cu el.

Sedinta fiind legal constituita , presedintele de sedinta D-nul CiciaLn Ioan , supune spre
aprobare punctele de pe ordin ea de zi, dupa cum urmeaza:

l.Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizatilaproiectul
..MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BOTIZA"

2.Hotarure pentru aprobarea studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici
actualizati pentru proiectul "EXTINDERE SI MANSARDARE DISPENSAR I:IMAN IN VEDEREA
AMENAJARII SEDIA PRIMARIE IN COMUNA BOTIZA TADETUL MARA]}4'(IRES'

3.Hotarare pentru aprobarea studiului de fezabllitate gi a indicatorjilor tehnico-economici
pentTu pToiectul 'AMENATAREA CENTRULUI CIWC RUR.4L TRADITIONAI. BoTIzA ,

Din totalul de l lconsilieri prezenti , toti I I consil.ieri toti sunt sunt de acord punctele
deae-ordinea-dv 'zr.

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul l.
D-nul presedinte de sedinta Cician Ioan -presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare de la punctul I de pe ordinea de zi toti consilieri prczenti in numar de I I sunt de acord .

Domnul primar da citirii proiectului de hcltarare drt la punctul2.
D-nul presedinte der sedinta Cician Ioan -presedinte de sedinta supurre la vot proiectul de

hotarare de la punctul2 de pe ordinea de zi toti consilieri ltrezenti in numar rJe I I sunt de acord .

Domnul primar da citirii proiectului de hotarare de la punctul 3.
D-nul presedinte de sedinta Cician Ioan -presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare de la punctul 3 de pe ordinea de zi toti consilieri ptrezerfti in numar <le I I sunt de acord

Nemaipunandu-se alte probleme in discutie domnuI Cician ioan -trrresedinte de sedinta
declara incheiate lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SED SECRETAR
RUS NARCISA IOANA
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