ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINU$

HOTARAREA

NR.7I

din 26 noiembrie 201 5

-

privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinuq din
data de 26 noiembrie 2015

in conformitate cu prevederile art. 41, art.43 alin. ( 1 ), ale ar1. 45 alin. ( I ) 9i art. I 1 5 alin.( I ) lit."b" din
Legea administraliei publice locale nr.2l 5l20Ol, republicata, modificati qi completata ulterior,
a Consiliului Local al
Tinand seama de prevederile Regulamentului de Organizare gi Funclionare
Comunei Spinug,

Consiliul Local al Comunei Spinug, judelul Bihor, adopta prezenta

UOTARARN:
Art.l

Se aproba ordinea de zi a gedinlei ordinare a
26 noiembrie 201 5, dupa cum urmeazd:

Consiliului Local al Comunei Spinuq din data

de

proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local
al Comunei Spinuq din data de 26 noiembrie 2015.
Ini1iator: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe.
2. Aprobarea procesului - verbal al qedinlei extraordinare a Consiliului l,ocal al Comunei
Spinug din data de 23 octombrie 2015.
pe anul
3. proiect de hotdrdre privind aprobarearectificariibugetuluilocal al Comunei Spinuq

l.

20 1 5 la sec{iunile de func{ionare qi de dezvoltare.

IniTiator; primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
4. proiect de hotarAre prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului, inainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui Libercz Florinel - Andrei, decedat la data de
Spinuq'
8.1 I .201 5 gi declararea ca vacant a locului acestuia in cadrul Consiliului Local al Comunei
Gheorghe
Ini\iator; primarul comunei SpinuS, Crel
5. proiect de hotdrAre privind validarea mandatului de consilier local a d-nei $erban-Lupu{
Andrea-loana, supleant pe lista candidaJilor Partidului Democrat-Liberal pentru funcJia de consilier
local al Consiliului Local al Comunei Spinuq, judelul Bihor la alegerile locale din data de 10.06.201 2.
Iniliator; primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
6. proiect de hotirdre privind aprobarea Raportului cu privire la dinamica angajarii
pe
asisten{ilor personali ai persoanelor cu handicap grav, modul in care se asigurd inlocuirea acestora
perioada concediului de odihna, numarul de asistenli personali ai persoanei cu handicap grav instruili
precum gi numdrul de controale gi probleme sesizate in semestrul I al anului 20 1 5.

Iniliator: primarul comunei SpinuS, CreS Gheorghe
7. proiect de hot6rdre privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie nr'
130/13.05.2015 de la Fondui National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.7912009 pentru realizarea investitiei
,.Amenajare drumuri de expIoatare agricol6".
Iniliator; primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
8. Diverse.

Art'2

:-',',l',1,li'3'3ili..";"'T'Ti1.,u,

u,no'",

primarului Comunei Spinug,

. fflH:l'lJi'*",,

la dosarul de evidenla a hotardrilor consiliului local.

PRE$EDINT,E DE $/EDINTA,

yFw

GAVRI$
tl

I

I

lt

I

IT
tttl

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI SPINU$,

SILAGHI GHEORGHINA

,l\

Nota: Hotdrdrea a fost adoptata cu unanimitate de voturi "pentru"

