RoMANrr
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
coMuNEl SPINU$

HOTARAREA

NR.l

din 22 ianuarie 2015

privind alegerea preqedintelui tle gedinfd pentru perioada ianuarie 2015 martie 2015
9i
aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinug tlin data de
22 ianuarie 2015
In conforrnitate cu prevederile art.41,art.43 alin.

(l),

ale art.45 alin.

(l)

gi art.

ll5 alin.(l)

Legea administraliei publice locale nr.2l51200l, republicatd, modificatd gicornpletati ulterior,

Jindnd seama de prevederile Regulamentr,rlui de Organizare
Comunei Spinug,
Consiliul Local al Comunei

Spinr.r$,

gi

Fr-rnc{ionare

lit."b,,din

a Consiliului Local

al

judelul Bihor, adoptd prezenta

TTOTARARN:
Art. I

Art,2

Domnul consilier Ruscag Gheorghe este ales preqedinte de gcdin{d al Consiliului Local al
Comunei Spinug pentru perioada ianuarie 2015 - manie 2015.
Se aprobd ordinea de

zi a gedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinug

22 ianuarie 201 5, dupa curn urmeazd:

dil

data de

l. Proiect de hotdrAre privind alegerea pregedintelui de qedinfa perrtru perioada ianuarie 2015 martie 2015 9i aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spilug din
data de 22 ianuarie 2015.
Iniliator: printarul cornunei SpinuS, Crel Gheorghe.
2. Aprobarea procesului - verbal al gedinlei Consiliului Local al Comunei Spinuq din data de l0
decernbrie 2014.
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea relelei

unitalilor qcolare de invdldmAnt preuniversitar
care vor funcliona in Comuna Spinug, judeful Bihor in anul Ecolar 2015 - 2016.

Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe
4. Proiect de liotdr6re privind aprobarea Planului de ac{iuni gi lLrcrdri de interes local care vor fi
efectuate in anul 2015 de cdtre persoanele majore apte de muncd din familia beneficiard de ajutor
social care au obligalia de a presta lunar, la solicitarea primarului, astfel de ac{iuni sau lucrdri de
interes local.

Iniliator: primarul contunei SpinuS, Crel Gheorghe
5. Proiect de hotdrAre privind acordarea calificativului pentru activitatea desfhgLrrata de secretarul
cornuneiin perioada I ianuarie 2014- 3l decembrie2014.
Iniliator: printarul cotnunei SpinuS, Crel Gheorghe
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea instrumentdrii proiectului intitLrlat .,RENOVARE CLADIRE
PRIMARIE ix t-ocallrATEA SPINU$, coMUNA SRINUg" siinainrarea uneicereri de finanlare
nerambursabila prin Programul Nafional de Dezvoltare Rurald Axa 4 LEADER, Mdsura 4l 322
,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbLrndtbtirea serviciilor debazd pentru econontia gi popula{ia rurald
9i punerea in valoare a moqtenirii rurale" aferent[ Planului de bezvoltare Locaia al'Grupului de
Acfiune Locald Muntele $es Jude{ul Bihor in sesiunea de depunere de proiecte din perioada
23.12.201 4 _ 26.01.201 5.
Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe
7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea modificdrii organigramei gi a statului de funclii pentru
personalul din cadrul structurii organizatorice a unitSlii adrninistrativ-teritoriale
Corlula Spinu;,
judelul Bihor.
Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
8. Diverse.

Art.3

Prezenta hotdr6re se comunicd:

-

Instituliei Prefectului - Jude{ul Bihor,
primarului Comunei Spinuq,
pentru afigare,
la dosarul gedinlei,
la dosarul de evidenl[ a hot6rArilor consiliului local.
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Noti: Ilotirirca

a fbst adoptatA cu unanimitate de

voturi ,.penlru,,

