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JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COⅣIUNEI TAUTEU

Ⅱ OTARAREA NR。 25
din 31 1nartie 2016

Privind aprobarea ordin五 de zi pentru sedinia ordinartt a Consiliului Local al Comunei Tttuteu

din data de 31 martie 2016

Consiliul Local al Comnunei Tttuteu judelul BihOr,,ntrunit in sedinl五 〇rdinar五 ,

Avand ln vcdcre prevederile Dispozitiei Prilnarului Ш. 68 din 22 1natie 2016 privind

convocarea§i ordinea de zi a,edintei Ordinare a Consiliului Local al Comunci Tttuteu,din data de 31

nlartie 2016,propustt de priinarul Comunei Tttuteu,

Luand la cun。 §tina convocatorul lllr.532 din 22.03.2016 sellllmat de rnembrii consiliului local,

Tinand cont de prevederile art.43 alin.l din Legea adnlinistraliei publiCe locale nr.215/2001,

republicat五, cu modificttrile ,i colnpletttrile ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a

§edintelor de ctttre consiliul local, la propunerea celui Oare, in conditiile art. 39 alin. 2, a ccrut

↑ntwlirea consiliului local,

In temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art.45 alin,1 §i ale art. 115 alin. 1 lit.b din Legea

administratiei publiCe locale nr.215/2001,republicatユ ,cu modiflcttile,i completttile ulterioare,

HOTARAsTE

Art。 1.Se aprobtt ordinea de zi a,cdintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tttuteu,din

data de 31 martie 2016,duptt cum urlneaz沈 :

1.Proiect de hotttrtte privind aprobarea procesului¨ vcrbal al§ cdintei ordinare din data de 26

februarie 201 6.
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2.Proiect dc hotttrtte privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,Illllateriale si

flnanciare pentru gestionarea situatii10r dc urgent五 ↑n cOmuna Tttuteu,pe anu1 2016.
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``″3.Proiect de hotttrtte privind aprobarea Planului de mttsuri pcntru prevenirea incend五 lor pe

raza comunei Tttuteu.
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4. Proiect dc hotarare privind aprobarea Regulilor ,i mttsurilor dO apttrare TInpotriva

incend五lor pentru domeniul public,i privat din comuna Tttuteu.
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“5.Proiect de hot灘 針e privind modiflcarea statului de functii al aparatului de specialitate al

Primarului comunei Tmteu,judetul BihOr.
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6. Proiect de hot[rdre privind aprobarea Contractului de concesiune avAnd ca obiect

concesionarea unui teren in suprafalS de235 mp aflat in domeniul privat al comunei T[uteu.
- iniliator: Primurul comunei Tduteu

7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea exerci{iului financiar al S.C. Serviciul Public de

Interes Comuna Tduteu S.A. pe anul2015.
- iniliator: Primurul comunei Tduteu

8. Diversez prezentarea situaliei cu privire la identificarea terenurilor aflate in rezewa

comunei T[uteu, alte probleme curente.

Art.2.Prezenta hotttrtte se comunictt cu:

‐  Institutia Prefectului― Judelul BihOr

―  Publicul,prin afl,are

PREsEDINTE DE sEDINTA
PETO GAVRIL

CONTRASEⅣ INEAZA
SECRETAR

Jro Silaghi Adela ⅣIaria

Total consilieri locali: 13

Consilieri prezen{i: 13

Au votat t'pentru": 13

Au votat "impotrivi": -
S-au abfinut de la vot: -
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