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JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEITAUTEU

Ⅱ OTARAREA NR。 15

din 26 februarie 2016

Privind aprobarea ordin五 de zi pentru,edinta ordinarこ a Consiliului Local al Comunei Tこuteu

din data de 26 februarie 2016

Consiliul Local al Comunei Tこ uteu judel■ l BihOr,lntrunit'n,edintこ ordinar五 ,

Av`hd m vedere prevedeHle Dispozttiei lllr。 44 din 18 fcbmaric 2016 p五 宙nd colⅣoCarea,i

ordinea de zi a,edmiei Ordinare a Consiliului Local al Collnllnei Tttutcu,din data de 26 febrllarie

2016,propustt de p五Inarul Comunei Tttuteu,

_           Luand la cuno,tintt convocatorul lllr。 291 din 18.02.2016 selllmat de rnemb五 i consiliului local,

Tintt COnt le prevede五 lc art.43 alin。 l din Legea adminis廿鱒iei publice locale lllr.215/2001,

republicat五,cu modiic五五le,i completttle ulterioare,referitoare la aprobarea ordinii de zi a

,edittelor de c五廿e consiliul local,la proplmerea celui care,m condilile art.39 alin。 2,a cerut

■11コ田匝rea consiliului local,

in temehl prevede五 lor art。 43 alin。 1,art。 45 alin.1,i ale art.H5alin。 1 lit.b din Legea

admimsL苺ei publice locale lllr.215/2001,republicat江 ,cu modiflc沈 Hle,i complet狙le ultettoare,

HorAnA$rE

Art.L. Se aprobd ordinea de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei T6uteu, din
data de 26 februaie20l6, dup6 cum urrneazd:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea procesului-verbal al gedinfei ordinare din data de

29 ianuarie20L6.

2. Proiect de hotirire privind aprobarea exercifiului bugetar pe anul 2015,

3. Proiect de hotlr0re privind aprobarea rectilicirii bugetului local al Comunei Tiuteu pe

anul 2016.

4. Proiect de hotlrdre privind aprobarea raportului anual al primarului privind starea

economici, sociall qi de mediu a comunei Tf,uteu pe anul2015,

5. Proiect de hotlrdre privind stimularea participirii la invifimflntul preqcolar a copiilor

provenind din familii defavorizate - Legea nr.24812015.

6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea reorganizirii Serviciugui Voluntar pentru Situafii

de Urgenfi din comuna Tiuteu gi a Regulamentului de organizare gi funcfionare a

Serviciului de urgenfi pentru Situafii de Urgenfl Categoria I-a din comuna Tiuteu.

7. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de Analizi qi Acoperire a Riscurilor.



9.

Diverse: prezettarea raportului de activitate al viceprimarului comunei Tduteu, precum qi a

rapoartelor de activitate ale consilierilor locali, depunerea declarafiilor de avere qi de interese

ale consilierilor locali, alte probleme curente.

Se suplimenteazd ordinea de zi cn urmdtoarele puncte:

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificirii Hotiririi Consiliului Local nr.

37t29.0s.2015.

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea participirii Comunei Tiuteu ca membru in

Asociafia Grupul de Acfiune Locali Bihor de pe l0ngi frontiera cu Ungaria,

respectiv participarea Comunei Tiuteu la implementarea Misurii 19 - Dezvoltarea

locali LEADE& finantat in cadrul Programului Nafional de Dezvoltare Ruraldz0l4

-2020.

Art.z.Prezenta hotdr6re se comunicd cu:

Institulia Prefectului - Judeful Bihor
Publicul, prin afiqare

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Jr.Silaghi Adela httaria

PREsEDINTE DE sEDINTA
PETO GAVRIL

Total consilieri locali: 13

Consilieri prezenfi: 13

Au votat "pentru": 13

Au votat ,,impotrivIr,: -
S-au abtinut de la vot: -

塗盟武


