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C O M U N I  C A T

          În atenţia locuitorilor Comunei Tăuteu,

               Vă facem cunoscut că în data de 27 ianuarie 2017, ora 9.00 în sala de
şedinţa a Primăriei Comunei Tăuteu, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local
al Comunei Tăuteu, convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 13 din 19 ianuarie
2017, cu următoarea ordine de zi:

1 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 decembrie
2016.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu,
pentru anul şcolar 2017-2018.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes
local  ce  vor  fi  efectuate  în  anul  2016 de către  persoanele  apte  de  muncă
beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

4 Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrareaț
”Actualizare  Plan  Urbanistic  General  i  Regulament  local  de  urbanism alș
comunei Derna cu localită ile apar inătoare: Derni oara, Sacalasău, Sacalasăuț ț ș
Nou i Tria”.ș

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul
Bihor pentru anul 2017.

6 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  taxei  speciale  pentru  utilizatorii
serviciului de salubrizare fără contract, în conformitate cu Legea serviciului
de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată.

7 Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  propunerii  privind  evaluarea
performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  Comunei  Tăuteu,
judeţul  Bihor  pentru  anul  2016,  în  conformitate  cu  Legea  nr.  215/2001
privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare. 

8 Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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