
ROⅣIANIA
JUDETUL BIⅡOR
CONSILIUL LOCAL AL COPIUNEI TAUTEU

Ⅱ OTARAREA NR.29
E)in 31 octombrie 2016

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

din data de 31 octombrie 2016

Consiliul Local al Comunei Tttuteu judetul Bihor,lntrunit'n,9dintX Ordinar五 ,

Avttd in vedere prevederile E》 ispozitiei Priinarului rr.242 din 25 octombric 2016 privind

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

octombrie 2016, propustt de priinarul Comunei Tttuteu, precum §i Expunerea de motive llr.

1942/07.10.2016 a prilnarului comunei Tttuteu,

Luand la cun。 §tintt convocatorul llr.2049 din 25.10.201 6 selllulat de lnembrii consiliului local,

Tin`hd COnt de prevederile arti 43 alin.l din Legea administrttiCi publice locale nr.215/2001,

iepublic江沈,cu modiicttile,i completttile ulterioare,referitoare la aprobTca ordinii de zi a

sedintelor de c五廿e consiliul local, la propuncrea celui care, in conditiile art. 39 alin. 2, a cemt

intttnirca consiliului local,

in tcmeiul prevederilor art.43 alin。  1,art.45 alin.1 ,i ale art. 115 alin。  1 lit.b din LOgea

administratiei publiCe loca19 nr.215/2001,republicat江 ,cu modiicttile si completttilc ulterioarc,

ⅡOTARAsTE

Art.1.Sc aprObtt ordinea de zi a,edintei ordinare a Consiliului Local al Comunci Tttuteu,din

data de 31 octombrie 2016,duptt cunl urmeaz五 :

1.Proiect dc hotttrare privind aprobarea proccsului¨ verbal al§ edintei

septembrie 2016
- iniliutor: Primarul comunei Tduteu
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului de execulie al

Tduteu pe trimestrul III - anul2016.
- iniliator; Primarul comunei Tduteu

bugetului local al comunei

ordinare din data de 29

Statului de funclii al3.Proiect dc hot激
`浄

e pnvind aprobarea modiflcttrii Organigramei§ ia

aparatului de specialitate al Primarului c6munei Tユ uteu,judёtul Bihor.

―ンを″″′:Prttα″″′cο″″″ι′2`″″〃
5.Dルικι:solutionarea unor cereri ale cet4eni10r§ i alte probleme curente.

Art.2。 Prezellta hot激 針e se va i comunicattt lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor,primarului

comunei Tユ uteu§i va fl adustt la cunostinia cet4eni10r prin aflyre la sediul Primttrici comunei

Tttuteu,i pe Site¨ ul www.colnunttautcll.Ю  de cttre secretarul comunei.

Hot激館ea a fost adoptattt cu 13 voturi"pentru",― voturi''↑ mpotriv沈 'ち …"ablineri'',Illind

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