ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINUS

uorARARnn
din 30 iunie 20
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de zi a eedinfei orclinare a consitiutui Locat
at comunei Spinue din

inconforrnitatecuprevederileart.4l.art.43alin.(l),ale_art.45alin.(l)gi

art. ll5alin.(l)lit..,b.,din
rooifi"uta gi completata ulterior,
findnd seama de prevederile Regulameniurui ae'orgunirare gi Func{ionare
a clonsiliului Local al
Comunei Spinuq,
Legea administra{iei publice locale nr.2
1512001, republicata.

Consiliul Local al Comunei Spinug. judetrul Bihor.
adoptd prezenta

sorAnARn:
Art' I

Se aproba ordinea de zi agedinlei ordinare
a consiliului Local al comunei Spinug
din data de
30 iunie 2015, dupa cum unneazd:

l' Proiect de hotdrare privind aprobarea ordinii de
Comunei Spinug din data de 30 iunie 201 5
Iniyiator; primarul comunei SpinttS, Cre; Gheorghe.
2015.

zi a gedinlei ordinare a consiliului Local

al

2' Aprobarea procesului - v'erbal al gedinlei consiliului
Local al comunei Spinug din data de 2g mai
3' Proiect de hotdrare privi'd aprobarea consumului
de combustibil necesar pentru ef'ectuarea
lucrarii
a vdii corbeni pe porfiunea de 3,100 krn aflatd pe
teritoriul UAT Comuna Spinug, judelul

*J::"'t"are

IniTiator. primarul comunei SpinuS, C,rel Gheorrlhe
4' Proiect de hotdrdre privind aprobarea rnodificarii
solutiilor financiare propuse rezultate in unna
finalizarii procedurilor de achizitie publica in cadrul
proiectului cu ritlul ..imbunatdfirea dotarii
caminelor
Culturale pentru promovarea traditiilor si a
specificului cultural local si achizitia de echipamente
pentru
servicii publice" finanlat prin Masura 322
..Renovarea, dezvoltarea sateror, irnbunatafirea serviciilor
de bazFt
pentru economia 9i populalia rurala;i punerea
in valoare a mogtenirii
rurale...

Iniliator; primarul comunei SpinuS, Cre{ Gheorshe.
5. Diverse.

Art.2

Prezenta hotdrdre se cornunicd;

-

lnstituliei prefectului _ Judetul Bihor.
primarului Comunei Spinug.

pentru afi5are.
Ia dosarul gedinlei.
la dosarul de eviden{a a hotardrilor consiliului
local.
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Nota: I lotdriirea a fost adoptata cu unanirlitatc
de voturi ..pcntru..
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