ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINUS

HOTARAREA

NR.78

din 29 decembrie 2015

-

privind aprobarea ordinii

rJe

zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinug din

data de 29 decembrie 2015

in confbrrnitate cu prevederile arr.4l. ar1.43 alin. (l). ale art. 45 alin. (l) qi art. ll5 alin.(l) lit."b" din
Legea ad11inistraJiei publice locale nr.2l 5/2001, republicata. modificat[ 9i completata ulterior.
a Consiliului Local al
gi
findnd seama de prevederile Regularnentului de Organizare FuncJionare
Comunei Spinug.

consiliul Local al cornunei Spinug,.iudelul Bihor, adopta prezenta

HOTARARE:
Art. I

Se aprobd ordinea de zt a gedinlei ordinare a
29 decerr-rbrie 2015. dupa curn unrreazd:

Consiliului Local al Comunei Spinuq din data

de

proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinare a Consiliului Local
al Comunei Spinuq din data de 29 decembrie 2015.

l.

('rel Gheorghe.
2. Aprobarea procesului - verbal al gedinJei ordinare a consiliului Local al Comunei Spinug

Iniliator; primurul c'omunei

SpinuS,

din data de 26 noiernbrie 201 5.
3. proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Spinug pe anul
20 I 5 la secliunile de funclionare 9i de dezvoltare.
Iniliator; primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
4. proiect de hotarAre privind aprobarea utilizdrii soldului bugetului local al Cornunei Spinug
de la finele anului 20 l-5 pentru plata in anul 20 l6 a ratelor gi a dobdnzilor af-erente creditului intern al

UAT Cornuna Spinug.
Iniliaror; princtrul crtntunei SpinuS, ('re1 Gheorghe
5. proiect de hotardre privind aprobarea relelei unitalilor qcolare de inv6!6rndnt preuniversitar
care vor functiona in Cornuna Spinug, judeiul Bihor in anul qcolar 2016 - 20ll
.

Iniliator; primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
6. Diverse.

Art'2

:,.i"l',Ln'J'iln';""1'"lii,1.rur

eino,".

primarului Comunei Spinug,
pentru afigare.
la dosarul qedinlei.
la dosarul de eviden{a a hotdrdrilor consiliului local.

PREgEDtNTrde se u"nti,

ct^'s 2ryr.

L-///
//

Nota: Flotararea a lbst adoptate cu unanimitate de voturi "pcntru

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARU L COMUN EI SPIN US,
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