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Nr. 2383 din 22 noiembrie 2017

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

            Încheiat azi, 22 noiembrie 2017, 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.
255/22 noiembrie 2017.

            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  29 noiembrie 2017.

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

SECRETAR,
Silaghi Adela Maria
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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 29 noiembrie 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. 255  din  22
noiembrie 2017, cu următoarea ordine de zi:

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

din data de 31 octombrie 2017.

2 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea modelului  de  Contract-cadru  de

administrare propus de Ocolul Silvic Marghita.
3 Raportul  primarului  cu  privire  la  informarea  consilierilor  locali,  în

conformitate cu prevederile art.  63 alin.  3 din Legea nr. 215/2001 privind

administra ia publică locală.ț

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

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
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