ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINUS

HoTARAREA
din 9 martie

-

NR.I3

201-5

privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare a Consiliului
Local al clomunei Spinug din
data de 9 martie 2015

in conformitate cu prevederile art. 41, arI.43 alin. (l). ale ar1. 45
alin. (l) gi art. I l5 alin.(l)
Legea administraliei publice Iocale nr.2l512001, republicata,
modificata gi cornpletata ulterior.

findnd seama de prevederile Regulamentului de organizare gi Funclionare
Comunei Spinug,
consiliul Local al Comunei Spinug, judelur Bihor. adopta prezenta

lit."b.,din

a consiliului Local al

HorARAnn:
Art' I

Se aproba ordinea de zi a:;edin{ei ordinare a consiliului
Local al Comunei Spinuq din data de
9 rnartie 20 15, dupd cum urmeazd:

l' Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de
Comunei Spinug din data de 9 martie 201 5.
Iniliutor. primarul contunei SpinuS, Crel Gheor.ghe.
2'

zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local

al

- verbal al ;edin{ei consiliului Local al Clornunei Spinug din data de 9
februarie 20 I 5.
3' Proiect de hotdrare privind aprobarea rectifrcarii bugetului local al
Cornunei Spinug pe anul 2015 Ia
secliunile de dezvoltare 9i de functionare.
Iniliutor: primarul c.omunei SpinuS, CreT Gheorghe
z1' Proiect de hotdrdre privind
aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare al Serviciului
pentru Situalii de Urgen{a din comuna Spinug precum gi
al organigramei gi a nurnarului de personal al acestui
Aprobarea procesului

servici u.

Iniliutor: primarul t'omunei SpinuS, (-re1 Gheorghe
5' Proiect de hotf,rdre privind aprobarea

Spinuq, jude{ul Bihor.

'nodifi.arii

inventarului domeniului public al comunei

Ini1iator: primurttI t't)tnu/t!i SIrinu|, Cre1 Ghertrghe
Proiect de hotardre privind aprobarea Planului de asigurare cu
resurse umane, materiale gi
flnanciare necesare pentru gestionarea situaliilor de urgen{d in
comuna Spinug. judelul Bihor in anul 2015.
Iniyiator: primarul c'omunei Spinu;, Crel Gheirghe
7' Proiect de hotirdre privind aprobarea valorii de investilie a proiectului
intitulat ,,AMENAJARE
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA", cornuna Spinuq, judetui
Bihor qi aprobarea solicitarii unei
Scrisori de garantare de la FNGCIMM s.A. - IFN (Fondul Nalionar
de Gaiantare a creditelor pentru
Intreprinderile Mici 9i Mijlocii)

6'

Iniliator; primarul c.omunei Spinu;, ('re1 Gheorghe
8' Proiect de_hotdrdre privind aprobarea instrurnentdrii proiectului intitulat
.,pRolECT INTEGRAT
PRlvlND

DOTAREA PARCURILOR DIN l-ocALIrATILe seligi;
ii-b;iri;!i1 gr D6TAREA
cAMINELOR CTJLTURALE DIN LOCAL|TATILE SpTNUS
cruLE$T|, COMUNA SptNU$.
$t
JUDETUL BIHoR" 9i inaintarea unei cereri de finantare nerambursabila
prin programul Na{ional de
Dezvoltare Rurald Axa 4 LEADER. Mdsura 4l
322 .,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunat6lirea
serviciilor de bazd pentru economia gi popula{ia rurald gi punerea
in valoare a moqtenirii rurale', aferent.
Planului de Dezvoltare Locald al Grupului de Ac{iune Locala
Muntele $es Judelul Bihor in sesiunea de
depunere de proiecte din perioada 23 t-ebruarie 20 1,5
24 martie 20 15.

Iniliatctr; primarul comnnei SpinuS, Crel Gheorghe
9' Raporl cu privire la dinamica angajarii asistenlilor personali ai persoanelor
cu handicap grav,
modul in care se asigurd inlocuirea acestora pe perioada concediului
de odihna. numarul
de asisten{i personali

:liiiilAfi
l0'

cu handicap grav instruili precum numirul
de conrroale qi probre'ie sesizate in semestrur
9i
1

ar

Prezentarea Raportului de activitate al primarului
comunei Spinug pentru anul 20 14.
Prezentarea

Il'
Rapoaftelor de activitate ale consilierilor locali
din cadrul consiliului Local al
Comunei Spinug pentru anul20l4.
l2' Prezentarea Raportului primarului
Spinug privind situa{ia gestionarii bunurilor
apa4inand domeniului public gi privat al
^comunei
comunei Spinug
p" unut zo t+.
bpi",f f i"ind privind
JJ;T:?':ifrXiif:'J;,t[ff:urui
l4' Prezentarea Adresei nr.640126.0.2.2015 a InstituJiei prefectului
comuner

o.n,,"0,,1'"

starea economica, sociard
ei

Judelul Bihor referitoare la
exercitarea controlului de legalitate a Hotardrii
nr.7122.01201,5.
l5' Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificarii organigrarnei
gi a statului de funclii pentru

[ilt"".:"'"'

din cadrul structurii organizatorice a unitalii adrninii"trativ-teritoiiale
comuna Spinus,

Iniliator. primurul comunei SpinuS, L.rey Gheorghe
l6' Proiect de hotdrdre privind aprobarea

.jude{ul

dreptului de acces de cdtre Ministerul pentru
Societatea Informalionala
"*...ita.ii
9i Telekom Romdnia Mobile
co',",runilutions S.A. pe terenul situat in localitatea
Saligte' nr'topo'248' in vederea exploatdrii,
operarii ;;i intre{inerii unui punct local de distribulie
pentru
sistemul broadband in scopul implementdrii
.,Proiecturui no-ilEr - construirea unei infrastructuri
nalionale
de broadband in zonere defavorizate. prin
utilizarea fonduriror structurale.'.
Iniyiator; primarul c.omunei Spinu;, Crel
Gheorghe
17. Diverse.

Art.2

Prezenta hotdrdre se comunicd:
Institu{iei Prei-ectului _ Jude{ul Bihor.
prirnarului Comunei Spinug,
pentru afigare,

-

la dosarul ledin(ei.
la dosarul de evidenfi a hotdrArilor consiliului
local.
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CONTRASEMNEAZA.
L CO,IryIJN E I SPIN U$,
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Nota: Hotdrdrca a lbst adoptata cu unaninritatc
de voturi ..pentru
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