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din 3O .08 .2016
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului
Curtici din data de 3O.O8.2OL6
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CURTICI, intrunit in gedinta sa ordinarb din data

de 30.08.2015,
Av6nd in vedere:

.
r
.

Dispozitia Primarului nr.797/25.O8.2016 cu privire la convocarea membrilor Consiliului
local al orasului Curtici pentru sedinta ordinarE din data de 30,08.2016;
pr€vederile art.43 alin.1 din Legea nr. 215/2001- Legea Administratiei Publice Locale
reou blicatd

prevederile art.45
15 consilieri,

in temeiul

art,

alin.1 din

Legea nr. 2I5/2001- Legea Administratiei Publice Locale

45 pct.7 din Legea Administraliei P'ublice

Locale reStublicatd,

HOTARA$TE:

ART.1. Se aprob5 ordinea de zi a gedintei ordinare a Consiliului Local Curtici din data
de 30.08.2016,dupd cum urmeazS:
1. Proiect de hotd16re privind alegerea pregedintelui de gedin!5
2. Proiect de hot516re privind aprobarea procesului verbal al gedintei anterioare
3, Proiect de hotd16re privind aprobarea ordinii de zi
4. Proiect de hot5rAre privind aprobarea drepturilor bEnresti pentru personalul didactic
din invdtbm6ntul preuniversitar de stat din oragul Curtici care solicit cheltuieli de
deplasare pentru luna iulie 2076,
5, Proiect de hot516re privind prelungirea avizului pentru intreruperea circulafiei rutiere
in pavajul la nivel cu DJ 7098 Km 15+600, cu incb 45 de zile, pe perioada
03.09,2016 -17 .10.2076 in vederea finalizdrii testelrcr beneficiarului, in vederea
indeplinirii tuturor condi!iilor tehnice ale proiectului, la instalatiile de:semnalizare
feroviarE in zona trecerii la nivel cu calea ferata Km 64!;+477 pe raza UAT Curtici
6. Proiect de hotd16re privind aprobarea trecerii din domeniul public al jr.rd. Arad in
domeniul public al orasului Curtici a imobilului in care functioneaza Centrul de zi
pentru copii Curtici
7. Proiect de hotb16re privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele fdrb venituri, setu ale cbror
venituri nete lunare realizate sunt de p6n6 la 450 lei/lurn5/persoand din oragul Curtici
B, Proiect de hot516re privind aprobarea schimbSrii formei juridice a SociatSlii REGIO
INTEGRAL SRL in Societate ComercialS pe acliuni - REGIO INTEGRAL SA- 9i numirea
membrilor organelor de conducere ale SOCIETATII REGIO INTEGRAL SA
9, Proiect de hotd16re privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat
al oragului Curtici a unor bunuri de natura mijloacelor fixe aflate in administrarea si
folosinla SC COMPANIA DE APA ARAD SA
10. Proiect de hoti16re privind aprobarea participErii oragului Curtici la Programul de
stimulare a innoirii parcului auto national 2OL6 in vederea achizilion6rii unor
autoturisme noi 9i casarea celor aflate in dotare
11. Proiect de hot516re privind rectificarea bugetului orasulrui Curtici pe anul 2016
12. Proiect de hotir6re privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
autoturismele ce fac parte din parcul auto al PrimEriei orasului Curtici
13. Proiect de hot516re privind realizarea anticipata a lucrbrilor de "Extindere retea
electricE pentru alimentare cartier case din zona Barierei CFR din oragul Curtici, judelul Arac,
finanfatd integral de Primaria orasului Curtici,
ulamentului de organizare 9i func!ionare a
14. Proiect de hotir6re privind a
R
Consiliului local Curtici,
:.4t

15. Diverse
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