
ROMANIA
JUDETUL ARAD

PRIMARIA OMSULUI CURTICI
3l52o0,Curtici,str.primiri iS

E-mail : www.secretariat@primEriacurtici. ro

privind aprobarea ordinii dezi a sedintei extraordinare a Gionsiliului Local all orasuluiCurtici din data de O1.O8.ZOt6

CoNSILIUL LoCAt At oRASULUI CURTICI, intrunit in :9edin!a sa extraorrJinard dindata de 01.08.2016, '

Av6nd in vedere:
Dispozilia Primarului nr.33/29.o7.2076 cu privire la convocarea membrilor Consiliuluilocal al oragului Curtici pentru gedinla extraordinard din data de 01. OB. 2OL6;
prevederile art.43 alin.1 din Legea nr. 2L5/2001- Legea Administraliei publlice Locale
republicatS;

o pr€v€derile art.45 alin.1 din Legea nr. 275/2001- Legea Administraliei publice Locale
republicatE

. nr.de votur
15 consilieri,

In temeiul art' 45 pct't din Legea Administraliei Pu,blice Locale republicat1,

xorinigre:
ART.I. Se aprob5 ordinea de zi a gedinlei Consiliului Local Curtici din data de

01.08.2016, dup5 cum urmeazS:
1. Proiect de hot5r6re privind alegerea pregedintelui de sedint52. Proiect de hot5rSre privind aprobarea procesului verbal al gedinlei anterioare3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi
4. Proiect de hoti16re privind inchirierea prin licitalie publicS a s;paliilor comerciale din piata

P+E inscrisi in CF nr,302BB3 Curtici proprietat,ea privat6 a oragutrui Cuftici5. r6re privind aprobarea dezmembrSrii suprafeleri de 4840 mp inscris5 in Cf
proprietatea Consiliului local al oragului Curtici, teren aferent grSdlinilei

6. Proiect de hot516re privind aprobarea documentaliei cadastrale gi corectarea supiafelei
imobilului inscris in CF nr 300198 Curtici, in care igi desf6goar5 activitatea Societatea
Cooperativa Megtegugireasc5 ARCOM SCM Arad

7, Proiect de hotSr6re privind finanfarea Serviciului de salubrizare al oragului Curtici, judetul
Arad

B. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 9O.OOO lei Casei de cultura a orasului Curtici
pentru organizarea Zilelor orasului Curtici

9' Proiect de hotarare privind privind indreptarea erorii milteriale din contractul de
concesiune cu nr.373/76.02.1996, in ceea ce priveste rectificarea numarului topografic

10. Diverse

Se comunica cu:1 ex Instit. Prefectului , 2 EX ApL

PRESEDINTE DE
Bojan Floarea


