Consiliul Local Plescuta
Judetul Arad
HOTARAREA Nr.15
Din 31.03.2015

Privind ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 31.03.2015

Primarul Comunei Plescuta, Ec.Groza Viorel-Marius,
Având in vedere:
-Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Local Plescuta
-prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata si
modificata;
-Proiectele de hotarari insotite de rapoarte* avize si alte acte solicitate in temei legal;
-Votul in unanimitate din nr.consilierilor aleşi si prezenţi;
In temeiul art.45, alin. 1, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala,
republicata si modificata
HOTĂRĂŞTE:








Art.1. Se aproba urmatoarea ordine de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Plescuta, din
data de 31.03..2015 si anume:













Proiect de hotarare privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local
Plescuta;
Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata a
Consiliului Local Plescuta din data de 12.02.2015;
Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor la nivelul comunei Plescuta;
Proiect de hotarare privind propunerea de închiriere a pajiştilor permanente comunale
disponibile,aflate in administrarea Consiliului Local;
Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Actului Adiţional la Actul
Constitutiv al asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Arad,conform Anexei 1,aprobarea Actului Constitutiv al
Asociaţiei,conform Anexei 2 , a Actului adiţional la Statutul Asociaţiei,conform anexei 3 si
a Statutului Asociaţiei,conform Anexei 4;
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local,in
vederea repartizaţii orelor de munca pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001,
privind venitul minim garantat,cu modificările si completările ulterioare;
Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a regulamentului pentru instituirea
si administrarea taxei special de salubrizare;
Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a organigramei si a statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului;
Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta,pentru anul
2015;





Proiect de hotarare privind propunerea de constatare a incetarii,inainte de expirarea
duratei normale a mandatului ,a calitatii de viceprimar ,a domnului Budea GheorgheViorel;
Proiect de hotarare privind alegerea unui noi viceprimar al Comunei Plescuta,in urma
declararii ca vacanta ,a acestei funcţii.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judeţului Arad.

Preşedinte de şedinţa,
Consilier,
Budea Gheorghe-Viorel

Contrasemneaza,
Secretar,
Blidar Liliana

