
RO MAN]tA
JUD.ETUL MARAMUIIES
CONISILIUI, LOCAL EIOTIZA

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

I ";f 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
aprobare pun.ctele de pe ordinerl de zi,'dupa cu
l.Holarare privind rectificarea bugt:tului local in baza
2.Horarare privind trecerea din donreniul public in
3 . Hot arare privind plata onarariu ercecutor j udecat
nr.36.5122412015;
4. Hotarare privind plata onarariu executor j
dosarul civil nr.5453 / 100 l'./0 13 :

5.Hotarare privind infiintarea , func;tionarea si organi
inventarului bunurilor cari: alcatuiesc domeniul publi
6.Hotarare privind aprobarea metoclologiei privind
precum si calc,ul pretului cle pornire in licitatie sau va
de specie si sortiment.

T.Diverse
Toti oonsilieri prezenti irL numar de l0
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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
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