ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINU$

HOTARAREA

NR.s

din 9 februarie 2015

-

privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinuq din
data de 9 februarie 2015

in conformitate cu prevederile art.4l,art.43 alin. (1), ale art.45 alin.

(l)

qi art. I

l5 alin.(1) lit."b" din

Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata, modificatd 9i cornpletatd ulterior,

Jindnd seama de prevederile Regulamentului de Organizare gi Funcfionare a Consiliului Local al
Comunei Spinug,
Consiliul Local al Comunei Spinuq, judefulBihor, adoptd prezenta

TTOTARARN:
Art.

I

Se aprobd ordinea de zi a qedinJei ordinare a Consiliului Local al Comunei Spinug din data de
9 februarie 201 5. dupd curn urmeaz6:

1.

Proiect de hotdrdre aprobarea ordinii de

zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al

Comunei

Spinuq din data de 9 februarie 201 5.
Iniliotor: primarul comunei SpinuS, Crey Gheorghe.

2. Aprobarea procesului - verbal al gedin{ei Consiliului Local al Cornunei Spinuq din data de 22
ianuarie 2015.
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului local alComunei Spirrug pe anul 2015 la sec{iunile
de dezvoltare gi de functionare.
Iniliator: primarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului instituliilor publice qi al activitdlilor finan{ate
integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2015 la sec{iunile de dezvoltare gi de funclionare.
Iniliator: printarul comunei SpinuS, Crel Gheorghe
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Devizului general al proiectului ,,Modernizare drum comunal
DCll9 Gurbeqti" precum gi a valorii contractului de achizilie publica avAnd ca obiect execufie de lucrdri
pentru proiectul cu denumirea: ,,Modernizare drum comunal DC1l9 Gurbegti".
Jlniliutor: primarul comunei Spinu;, Crel Gheorghe
6. Diverse.
Art'

2

:-1''1',?,H3?:n::;fr"-"ii,i;,,,

Bihor

primarului Comunei Spinug,

I ffil[:f

iJ!,",",,

la dosarul de evidenta a hotdrArilor consiliului local.

PRE$EDINTE D9 $EDINTA,
RUSCA$ GTI4ORGHE

f-/

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL CPryIUNEI SPINU$,
srLAGHr c{xdfcHrNA

Not6: Hotf,rdrea a fost adoptatf, cu unanimitate de voturi "oentru".
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