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HOTANAREA

Nr.79

Din 27 decembrie 2021

privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Auqeu

Av6nd in vedere prevederile art. 137 alin.(l5) din Ordonanfa de urgentl nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;

Lu6nd act de prevederile art. 139 alin. (1) din Ordonanfa de urgen[dnr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modific6rile ulterioare;

Inbaza prevederilor art. 196 alin.(l) lit.,,a" $i art. 197 alin.(Z) din Ordonanfa de

urgenf[ nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific[rile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Auqeu,

HOrAnAgrE:

Art. 1 - Se aprob6 ordinea de zi a qedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Auqeu, din data de27 decembrie 2021, dupl cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri qi cheltuieli

al comunei Auqeu pe anul 2021.



2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea contului de execufie bugetard parlialdpe trim.IV
al anului 2021.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2022.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier
proprietate public[ a unitdtii administrativ - teritoriale AU$EU propuse a se exploata in
anul2022, precum qi modul de valorificare pentru fiecare partidI in parte.
5. Proiect de hot6rdre privind aprobarea tipului de licitatie gi a prelului de pornire al
licitatiei pentru valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate
public[ a Comunei Auqeu in anul 2022.
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea devizului de exploatare qi transport la beneficiar
a masei lemnoase din partida 50030 qi 50031 constituitd in fondul forestier proprietatea
publicd a comunei Auqeu.
7. Proiect de hot[rdre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajigti aflate pe
ruza administrativ - teritoriald a Comunei Auqeu, judeful Bihor.
8. Proiect de hot6rAre privind aprobarea Programului anual de achizifii publice pe anul
2021 - revizuit.
9. Proiect de hotdrdre privind participareala,,Programul privind reducerea emisiilor de
goze cu efect de serd in transporturi, prin promovareo infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de retncdrcare pentru
vehicule electrice tn localitdli ".

10. Prezentarea incheierii de validare a mandatului de consilier local a domnului
BODTUT rONUT - FLORTN.
ll.Depunerea jurdm6ntului de cdtre d-l BODIUT IONUT - FLORIN, validat de
Judecltoria AleEd.

Art.2 - Prezenta hotlrdre se comunicl cu:
- Institulia Prefectului - judelul Bihor,
- Primarul comunei,
- Dosarul qedinfei.

Hotdrdrea a fost adoptat[ cu 10 voturi PENTRU,_-_voturi iirapoTRIVA gi _-
-voturi 

ABTINERI, din cei l0 consilieri locali prezenli ( 10 consilieri locali in funcfie).
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