
ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COPIIINEI TAUTEU

Ⅱ OTARAREA NR.5
din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea ordinii de zi pelltru,edin,a Ordinartt a Consiliului Local al Comunei Tこ uteu

din data de 29 ianuarie 2016

Consiliul Local al Comunei Tiuteu judeful Bihor, intrunit in gedinfi ordinari,
Avdnd in vedere prevederile Dispoziliei nr. 24 dn 2L ianuarie 2016 privind convocarea gi

ordinea de zi a qedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tduteu, din data de 29 ianuarie 2016,

v propusi de primarul Comunei Tduteu,

Ludnd la cunoqtini convocatorul nr. 116 din 2t.0I.20L6 semnat de membrii consiliului local,

findnd cont de prevederile art.43 alin. 1 din Legea administraliei publice locale w.215/2001,
republicatd, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a

gedinlelor de cdtre consiliul local, la propunerea celui care, in condiliile art. 39 alin. 2, a cerut
intrunirea consiliului local, -.,,

inbaza prevederilor art.43 alin. 1, art.45 alin.l qi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea

administrafiei publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare,

Ⅱ OTARAsTE

Art.1.Sc aprobtt ordinea de zi a,edittei ordinare a Consiliului Local al Comllnei Tttuteu,din

data de 29 ianuarle 2016,duptt cum llnneaz壺

1. Proiect dc hotを静缶ep五vind aprobarea procesului… verbal al,ecintei eXtraordillare din data

de 16 decembrie 2015。

v         2. Proiect dc hott廿 針ep五vmd aprobarea procesului‐ verbal al,edinlei de indattt din data de

18 ianuarie 2016.

3. Proiect de hotttrare p五 vind aprobarea bugetului local de venituri,i cheltuieli al comunei

Tこuteu pe anu1 2016.

4. Proiect de hotを廿針e p五vind ttnsu,irea modiflcこ ril inventarului domeniului public al

Comunei Tttuteu,judelul Bih6F.

5.Proiect dc hot狂 行ep五vind modiflcarea statului de functii al aparatului de spedalitate al

Prillllarului comunei Tこ uteu,judelul BihOr。

6.Proiect dc ho載静針ep五宙nd aprobarea organizttrii,i functionttrii relelei,C01are a

unitこ ,lor de'nvこt五
mant preuniversitar de stat la nivelul comunei Tこ uteu,judelul

Bihor,pentru anul,colar 2016… 2017.

7. Proiect dc hotを静缶ep五vind aprobarea programului anual de achizifi pe anu1 2016.

8.Proiect de hott静缶e pttvind aprobarea planului de acluni,i lucr五 五 de interes ce vor fl

efectuate ttn anu1 2016 de ctttre persoanele apte de muncl benerlciare de aiutOr sOcial,


