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,CONSILIUL LOCAL BOTIZA

are privind aprobarea programului anual al achi
privind aprobarea acordului de cooperare pr

lirehrt comunei Botiza, i.n interes comunitar

Sedinta fiind legal constituita, prese<jli de nta
f,obare punctele de pe ordinea de zi, dupa cum

PROC]ES-V

lncheiat azi 25.01.2016, r;u ocazia tinLerii
WTU|A, care se desfas<lara in sala de sedinte d
mdnta fiind convocata de catre I)-nul poienzr Flo

D-na Rus Ioana , secretar in cadrul pri
ffiata ca sunt prezenti I0 consilieri din totalul

D-nul Cician Ioan -presedinte de sedi
S-01-il0[6 si rtoti consileiri prezenti in numar de

Cons;i.liului local al
iei c,omunei Botiz:a
unei Botiza.

unel iza , facand apelul no
d- ilier Petreus Vasile

itire turi verbal al s,ldi
el.
Cician Ioan

lblice nul 2016;
ry'l

nd or5;anizarea si

lucrarile ce
berreficiare de p

de dezvoltare la

sociala SI

l20I

de pe ordinea <le zi
si lista de investitii pe

I I de pe ordinoa de
de pre ordinea de zi .

bug;etul local.
2 cle pe ordinea de zi

de p,g ordinea de zi .

u[ 3 dle pe ordinea de zi
de pe ordinea de zi ,

t 4 de pe ordinea de zi
de pe ordinea de zi .

tfure privind aprobareeractului aditional la ar;ordul
Feirdii de audit public intern ;

tr'Privind aprobarea Planul de actiune si lucra.ri de rnteres

l l, li
da

sunt

catre

defi

de la

rb realiza in arul 2016 pe raza oomunei Botiza.
EisEnr. 41612001

Fffiuare privind aprobarea acoperirii definitive
n-122015 din excedentul bugetujtui local ala anilo
II4ot anual al primarului comuLnei Botiza privi
dill5
lI+utul printarului cornunei Eiotiza privind si atia

)s pe

: 'toti consilieri
D-nul primar

prezrlnti in numar de l0 sunt
da ciitirii proiectul de

.[oti consilieri prezenti in numar de l0 sunt
Domnul primar da oitirii proiectului de de
Domnul primar specifica ca postul de erd SC

lfoti consilier prezenti in nurnar de 10 sunt acord
Domnul primar da citirii pr,oiectului de del
lloti conl;ilier prezernti in nuLmar de l0 slrnt d acord pu
Domnul primar da citirii proiectului de re de lounCl
l.oti conr;ilier prezenti in numar de l0 sunt acord
Ilomnul primar da citirii proiectului de tno del
l'di corulilier prezenti in numar de 10 sunt d acord pu ul 5 de pe ordinea de zi
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D-nul Primar Prezinta
Boliza privind starea economica si

eomunei Botiza Privind situatia

comwrei Boti Pe anu

D-nul nsilieri
Domnii consilieri locali prezinta

NemaiPunandu-se alte Probleme in

declara incheiate lucrarile sedintei'

Presedinte de sedinta

CICIAN IOAN


