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HOTARAREA

NR.6O

din l4 octombrie 2015

privind alegerea preqedintelui de gedin{5 pentru perioada octombrie 2015 - decembrie 2015 gi
aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinug din data de
l4 octombrie 2015

In conformitate cu prevederile art. 41, art.43 alin.

), ale art. 45 alin. ( I ) gi art. I I 5 alin.( I ) lit."b" din
gi completata ulterior,
fina.nd seama de prevederile Regulamentului de Organizare gi Funclionare a Clonsiliului Local al
Comunei Spinug.
Consiliul Local al Comunei Spinuq, judelul Bihor, adoptd prezenta
Legea administra{iei publice locale nr.2 l5/200

(I

l, republicat6. modificatd

UOTARARP:
Art. I

Domnul consilier Gavriq lonel este ales preqedinte de gedinla al Consiliului Local al Comunei
Spinug pentru perioada octombrie

Art.2

2015

decembrie 2015.

Se aprobd ordinea de zi a gedintei ordinare a

l4 octombrie 2015, dupd cum unneazd:

Consiliului Local al Comunei Spinug din data

de

l. Proiect de hotardre privind alegerea pregedintelui de gedin{a pentru perioada octombrie 2015
decembrie 2015 gi aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinuq
din data de I 4 octombrie 20 I 5.
Ini1iator: primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe.
2. Aprobarea procesului - verbal al gedinlei Consiliului Local al Comunei Spinug din data de l0
septembrie 2015.

3. Proiect de hotdrdre numirea dirigintelui de gantier pentru supravegherea lucrdrilor realizate in
cadrul proiectului de investilii cu denumirea ,,AMENAJARE SPATIU DE J6ACA Sl
AMPLASARE MOBILIER iN COMUNA SPINU$" finanlat prin Programului Nalional de
Dezvoltare Rurala (PNDR), Mdsura 4l-322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtdtirea
serviciilor de bazd pentru economia ;i populafia rurala qi punerea in valoare a mogteniri rurale".
Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
4. Proiect de hotardre privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice pentru anul 201 6.
Inisiator: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului final, ca urmare a finalizlrii tuturor achiziliilor
publice, pentru proiectul cu titlul ..Amenajare spatiu de joac6 ;i amplasare mobilier in Comuna
Spinuq" finanlat prin Mdsura 322 .,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtdtirea serviciilor de baz1t
pentru economia gi populalia rurala gi punerea in valoare a mogtenirii rurale".
Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
6. Proiect de hotirdre privind aprobarea bugetului final, ca urmare a finalizlrii tuturor achiziliilor
publice, pentru proiectul cu titlul .,Amenajare drumuri de exploatare agricold" finanlat prin Masura
I 25 ..imbunatatirea Ei dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea qi adaptarea agriculturii gi
silviculturii".
Iniliator: primarul comunei SpintrS, Crey Gheorghe

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii Actului adilional nr.2 din 9.06.2015 la Contractul
privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Spinug prin concesiune
incheiat intre Comuna Spinug 9i S.C. AVE BIHOR S.R.L. giinregistrat sub nr.1564120.06.2011.

Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe
8. Diverse.

Art'

3

:-',',l4ffi'ilnn",T,"lil,1"tur

erho,..

primarului Comunei Spinug,

- ff:H:X'iJli"n'

la dosarul de evidenta a hotardrilor consiliului local.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
GAVRr$ rgNEL.

:
,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI SPINU$,

SILAGHI GTT,EORGHINA

Nota: Hotararea a fbst adoptata cu unanimitate de voturi "pentru".

