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Nr. 671 din 22 martie 2018

P R O C E S - V E R B A L

            Încheiat azi,  22 martie 2018, la sediul Primăriei Comunei Tăuteu, cu
ocazia aducerii la cunoştinţa populaţiei – locuitori ai Comunei Tăuteu, precum şi a
celor interesaţi a datei şi orei desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Tăuteu, convocată în baza  Dispoziţiei Primarului Comunei Tăuteu nr.
39/22 martie 2018.

            Azi, data de mai sus, s-a afişat la avizierul Primăriei Comunei Tăuteu i peș
site-ul www.comunatauteu.ro  comunicatul privind data şi ora desfăşurării şedinţei
ordinare a Consiliului local al Comunei Tăuteu, precum şi ordinea de zi a şedinţei
din data de  28 martie 2018.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur
exemplar.

SECRETAR,
Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/
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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 28 martie 2018, 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. 39 din 22 martie
2018, cu următoarea ordine de zi:

1 Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare

din data de 28 februarie 2018.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pă unilor din proprietateaș

privată a comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

4 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  prin  licita ie  publică  cuț

strigare a unor terenuri care apar in domeniului privat al comunei Tăuteu,ț

jude ul Bihorț

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna

Tăuteu, jude ul Bihor i S.C. LEEBOTM S.R.L. ț ș

6 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse

umane,  materiale  şi  financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în

comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018 (PARUMF).ț

7 Diverse: depunerea de către consilierii locali a rapoartelor de activitate pe

anul 2017, solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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