
ROPIIANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COⅣIUNEI TAUTEU

HOTARAREA NR。 33

E)in 27 aprilie 2016

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

din data de 27 aprilie 2016

Consiliul Local al CoIIlunei Tttuteu judelul BihOr,lntrunit,n sedin● ordinar五 ,

Avttd in vedere prevederile E》 ispozitiei Prilnanllui llr. 93 din 20 aprilie 2016 p五 vind

convocarea,i ordinea de zi a,edintei Ordinare a Consiliului Local al Comunci Tttutcu,din data dc 27

aprilie 2016, propustt de prilnarul Comunei Tttuteu, precunl §i Expunerea de motive nr.
556/25.03.201 6 a prilnarului comunei Tttuteu,

Luand la cunO,tintt convocatorul llr.753 din 20.04.2016 sellllnat de inemb五 i consiliului local,

Tinand cont de prevederile art.43 alin.l din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu mOdiflcttrile ,i completttrile ulterioare, refe五 toare la aprobarca ordinii de zi a

§edinte10r de c五廿e consiliu1 local, la propunerea celui care, in condit五 le art・  39 alin. 2, a ccrut

fntrunirea consiliului local,

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

administratiei publiCe locale nr.215/2001,republicat五 ,cu modiflcttile,i complearile ulterioare,

HOTARAsTE

Art.1.Se aprobユ ordinca dc zi a§ edintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tttuteu,din

data de 27 aprilie 2016,duptt culll urmeaz五 :

1.Proiect dc hotttrtte privind alegerea presedintelui de sedint五 .

―ンをJα″Ff Primαr〃′(η″〃
“
′′rこ

"te″2.Proiect de hotttrtte privind aprobarea procesului― verbal al§ edintei Ordinare din data de 27

aprilie 2016.
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3.Proiect dc hotttrtte privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anu1 201 7.
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4.Proiect de hotartte p五 vind aprObarea execuliei bugetare pe trimestrul I― anu1 2016.
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Art.2。 Prezenta hotttrそ口e se va fi comunicattt lnstitutiei Prefectului Judetului BihOr,prinlarului

comunei Tttuteu §i Va fl adustt la cunostinta cet4eni10r prin afllyre la sediul Prinlを 廿iei comunei

Tttuteu,i pe site¨ ul www.collllltinttauteu.ro de cttre secretarul comunci.

Hotttrarea a fost adoptattt cu 13 voturi''pentru", ―̈ voturi'η mpotriv江 ",― '̈'ablineri'',flind

prezenti 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tttuteu.
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