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JUD.ETUL MARAMUIIES
CONISILIUI, LOCAL EIOTIZA
PROCES- ERBAI,
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Incheriat azi 1.9.02.20 1 6, cu ocaziatinerii
BOTIZA, care se desfasroara in r;ala de sedir:Lte di
sedirLta f,rind convocata de catre D-nul Poienar
D-na Rus Ioana . secretar in cadrul Pri
constata ca sunt orezenti l0 con silieri din totalul
D-nul Cician Ioam -presedinte de r;edi
25.0 ,1.2016 si toti consileiri orerzenti'in numar de
SedirLta fiind legal constituita, prosedinte

intei ordinare Consiliului local al
incinta Primali i comunei Botiza
rea, prjimarul
unei Botiza.
lel comunet
za , facand apelul
11, lipsa do
I consilier PetretLs V
da citire
lui verbal al sedintei
I I sunt de aco,
cu el.
de sedinta D-n I Cician l<lan , sujlune

aprobare pun.ctele de pe ordinerl de zi,'dupa cu utmeazr]tt:
l.Holarare privind rectificarea bugt:tului local in baza umelor primite
2.Horarare privind trecerea din donreniul public in
iul privat a
j
catre BIIJ AN
3 Hot arare privind plata onarariu ercecutor udecat
.

nr.36.5122412015;

4. Hotarare privind plata onarariu executor
dosarul civil nr.5453 / 100 l'./0 13 :

j
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ile
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.
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in O.U.nr.2812013;
iii comunale Baita:

I IDOREL in

dosaruLl

CA BOGDAN OV].DIU

catre BEJ

5.Hotarare privind infiintarea , func;tionarea si organi
a comisiilor
izLle pentru intocmirea
inventarului bunurilor cari: alcatuiesc domeniul publi a comunei Boti
6.Hotarare privind aprobarea metoclologiei privind
I pretului de re1'e inta al masei lemnqa se pe icior,
precum si calc,ul pretului cle pornire in licitatie sau va
directa al
lemnoase fasonat,l in
tie
de specie si sortiment.

T.Diverse

Toti oonsilieri prezenti irL numar de l0
D-nul primar da citirii prciectul de
Domnul primar sipune ca in legatura cu p
lucrarrii de canalizare de pe raza rromunei Botiza
Toti consilieri prezenti in numar de l0 su
Domnul primar cla citirii proiectului rJe
Toti consilier pre:zenti in numar de i() s
Domnul primar cla citirii proiectului rJe
Toti consilier prerzenti in numar de l() sun
DomrLul primar cla citirii proiectului rle
Domnul primar spune in legatura cu proi
" Modernizare tlC 19 B<'fiza-Grosii Tibl
realizat de calre firma SC STRAGAG SRL , iar d
acope:rire de s;ume de barri , firma mai sus arninti
judecatoreasca definitivur cu titlu executoriu ,, iar
incheie un contract cu un executor judecatort:sc
garantului si anume MI\IISTERI lL DEZY OLT
Toti c,onsilier prezentt in numar cle 10 sunt de aco
Domnul primar da citirii ltroiectului rle ho
Toti consilier prezenti in numar de 1 I sunt

de aco.rd cu
tele de pe ordinrea de
de 1a pr;nctul 1 de pe ordinea de E'.t.
tul 1 dr: pe ord nea de zi ca stadiu exec
E de 9A%;o.
de acord cu p ctul 1 de pe ordflnea
de la
I 2 de pe ordinea,le zi
de acord cu pu
2 de pe ordirrea
re de la punc I 3 de pe ordinea,le zr
de acor,il cu IDu ctul3 de oe ordinea
de la pun
I ,4 de oe ordinea rle zi
mal sus, alrll it ca s-a realizathrcra
ui in lunei
de 8.4 km." Ce a fost
caLLZa 0a acest
iect a fost facut fara
a datin
Primaria obtinarn<lo
marla comunel Bcttrza a fost nevoita sa
sa faca o acti
€: m executare asrrpra
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are de [a
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trlru

pe ordinea de zi

I ij de pe ordinea <le zi
ctul 5 de pe ordinr:a de

rlta

4l

redelap
Domnul primar da citilii proiectului
la Ocol
In legatura crt acest punot Domnul I gai
detaliu proiectul de hotarare initiat de prir
de acord cu
Toti consiliet'prezenti in numar de
A
a
t2.02.2016,
cu
cererii
Domnul primar da citirii
o
se faca schita de dezmembrare cu locul d Bai dat la schi
lierilor ca are
Domnul Primar aduce li:L cunostii
terenul LA BAI care apartine domeniul pu lic al comunei Boti
se:ns de are
hotarare de Consiliul Local in anul 20Il i 4re
au fost in
MIRCEA Mara SR[,, iar o parte din consr ll
2011 spun ca ei nu isi amintesc sa fi I'otat
Cician
Nemaipunandu-se alte problleme in di
sedintei.
!
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Presedinte de sedinta
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