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CONSILIUL LOCAL AL COⅣlUNEI TAUTEU

HOTARAREA NR。 7

E)in 29 iulie 2016

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

din data de 29 iulie 2016

Consiliul Local al Comunei TЙ uteu judelul BihOr,lntrunit in,edinl五 ordinar五 ,

Avttd ↑n vcdere prevederile E)ispozitici Prilnanllui llr. 167 din 20 iulie 2016 privind
convocarea,i ordinea de zi a§ edintei Ordinare a Consiliului Local al Comunei Tttuteu,din data de 29

iulie 2016, propustt de prilnarul Comunei Tttuteu, preculllll ,i Expunerea de motive nr.

1217/29.06.2016 a prillllarului comunei Tttuteu§ i Raportlll de avizare llr.1216/29.06.2016,cu p五 vire

、́′     la aprobarea ordinii de zi,
Luand la cunostina convocatorul llr.1393 din 21.07.2016 sellllllat de lncmb五 i consiliului local,

Tinand cont de prevederile art.43 alinl l din Legea adlllinistratiei publice locale nr.215/2001,

republicat五, cu modiflcttrile ,i completttrile ulterioare, refetttoare la aprobarea ordinii de zi a

,edintelor de ctttre consiliu1 local, la propunerea celui care, in conditiile art. 39 alin. 2, a cerut
intrunirea COnsiliului local,

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

adnlinistraliei publice locale lllr.215/2001,republicat五 ,cu lnodiflcttrile,i completttrile ulterioare,

HOTARAsTE

Art。 1。 Se aprobtt ordinea de zi a,edintei ordinarё a Consiliului Local al Comunei Tttuteu,din

data de 29 iulie 2016,duptt cunl urineaz江 :

1.Proiect de hotttrtte privind aprobarca procesului―verbal al,edinlei extraOrdinare din data de

19 mai 2016
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2.Proiect de hot激

`浄

e privind aprobarea prOcesului― verbal al§edintei de constituire din data

ンヽ     de 24 iunie 2016.
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3.Proiect de hotttarc pr市 ind aprobarea Regulamentului de orgaltizare,i functionare a

Consiliului Local al comunei Tmteu,jude,I BihOr.
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4.Proiect de hotarare privind aprObarea rectiflcttrii bugetului local al comunci Tttuteu pe anul

2016.
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``″5,Proiect de hotttrare privind modiflcarea Organigramei,i a Statului de funclii al aparatului

de specialitate al Primarului comunei Tttuteu,judeiul BihOr.
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6. Proiect de hot灘
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c privind constiutirea Colllisici de anaHztt a solicitttrilor de locuinte

sociale, aprobarea regulamentului comisici, stabilirca prelului chirici si a criteriilor pentru

solutionarca cere五lor de locuinte,i rcpartizarea locuintelor sociale construite pentru connunitatca dc

rollli din localitatea]3ogei..
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7. Proiect de hotlrdre privind modificarea Organigramei gi a Statului de funclii la S.C.
Serviciul Public de Interes Comunal Tduteu S.A.

- initiator: Primarul comunei Tduteu
8. Proiect de hot[rire privind alegerea Consiliului de administrafie al S.C. Serviciul Public de

Interes Comunal Tduteu S.A..
- iniliator: Primarul comunei Tduteu
9. Diverse: depunerea jurdmdntului de cdtre

cereri ale cetdlenilor gi alte probleme curente.
domnul consilier Pop Viorel,solutiOnarea unor

Art.2.Prezenta hoartte se va fl comunicattt lnstitutiei Prefcctului Judetului Bihor,primarului

comunei Tttuteu si va fl adustt la cunostinta cettttenilor prin afl,are la sediuI Prilnttriei comunei

Tttuteu§ i pe site―ul uハ″、v.oOmunatautctl.ro dec五廿e secretarul comunei.

Hotdr0rea a fost adoptatd cu 12 voturi "pentru", -- voturi
prezen[i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local

PREsEDINT E sEDINTA
LOCALCONSILI

Covac: ornel.

"impotriv[", -- "ablineri", fiind
al comunei T6uteu.
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