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HoTAnAREA

NR.

din 31 .10 .2O16
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului
Curtici din data de 31,10.20l(i
CoNSILIUL LocAL AL ORASULUI CURTICI, intrunit in gedinfa sa ordinard din dara

de 31,10.2016,
Av6nd in vedere:

'
o
o

Dispozitia Primarului nr.266 /24.70.2016 cu privire ta co,nvocarea membrilor Consiliului
local al orasului Curtici pentru sedinta ordinarb din data de 31, 10.2016;
pr€vederile art'43 alin'1 din Legea nr. 215/2o01- Legea Administraliei publrce
Locale
repu b licatd
prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.2I5/2001- Legera Administratiei publice
Locaio
15 consilieri.

tn temeiut art. 45

ART.1. Se aprobd

pct,7

ord

de 31.10.2016,dup8 cum urm

1.

din Legea Administraliei l>ublice Locale

re,publicatd,
HOTARAgTE:
de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local Curtici din data
:

Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedintE

4'

Proiect de hot516re privind aprobarea drepturilor bdnesti pentru person lul didactic clin
invSlSmiintul preuniversitar de stat din orasul Curtici care solicit cheltur li cle deplasare
pentru luna septembrie 2016.
5, Proiect de hotb16re privind privind initierea demersurilor de actualizare pUG
Curtici
aprobat prin HCL 271,/2007
R
Proiect de hot516re privind aprobarea Actului aditional nr,5 la Contractul de concesruner
nr'1103'09.2001 a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente rlrn sectorul
gazelor naturale,
7 ' Proiect de hotS16re privind necesitatea formulSrii unei actiuni
civile in vederea anr-rlErii
facturilor emise de Compania de ap5 Arad pentru SC Regio Integral SRL Curtrci.
B' Proiect de hotb16re privind aprobarea Documentatie:i de avizare a lucrdrilor de
interventii
pentru ,, Reamenajare Casa de Cultura conform normelor de avizare p.S,I.. zrvizare
,
bucdt6rie 9i climatizare"
9. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe trim. III 2016
10' Proiect de hot516re privind aprobarea Planului de ocuparer a funcfiilor publicre
din cadrul
aparatului de specialitate al primarului orasului Curtici pe ienul 2017
11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr tl}l29,og,2o16 privincl aprobarea
utilizarii excedentului bugetar al anului 2015 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare in anul 2016
12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului orasului Curtici pe anul 2Ol-€i

13, Diverse
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