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DISPOZITIA
Nr.

Din

14

13

februarie 2022

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Auqeu in qedin{i ordinarl
Av6nd in vedere prevederile art. 133 alin.(l) $i art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(2),
alin.(3) lit.a) qi alin.(S) din Ordonanfa de urgenfd,nr.5712019 privind Codul administrativ,
cu modific6rile qi complet5rile ulterioare,
lnbaza prevederilor afi. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanla de urgenf6 m. 5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare,
Primarul Comunei Aupeu,

DISPUNE:
Art.l - Se convoacl Consiliul Local

al Comunei Auqeu in gedinld ordinard la data
de 21 februarie2022, ora 1500Ia sediul Primlriei Comunei Auqeu.

Art,2 - Proiectul ordinii

de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Auqeu constituie anexd la prezenta dispozilie.

Art. 3 - Materialele lnscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozilia consilierilor
locali in format fizic qi online.

Art, 4 - Proiectul de hotdrAre a fost transmis spre avizare Comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local al Comunei Auqeu.

Art. 5 - Se pot formula qi depune amendamente in condiliile art. 138 alin.(l2) din
Ordonanfa de urgen![ rr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

Art. 6 - Prezenta dispozilie

se comunicd cu:
- Institufia Prefectului - Judeful Bihor,
- Afiqaj public,
- Dosarul de evidenf6 al dispozifiilor primarului comunei,
- Dosarul qedinfei consiliului local.
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PROIECTUL ORDINII DE ZI A $EDINTEI ORDINARE A CONSILruLUI
LOCAL AL COMUNEI AU$EU DIN DATA DE 2I FEBRUARIE 2022, ORA
l5roo

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al
comunei Auqeu pe anul 2022.
2. Proiect de hotlr6re privind aprobarea Programului Anual al Achiziliilor
Publice pentru anul 2022.
3. Proiect de hot6rdre privind executarea lucrdrilor pe domeniul public pentru
proiectul "Stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice in Comuna Auqeu, judeful
Bihor".
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de Actiuni pentru lucrlrile de
interes local care se vor executa cu beneficiarii de ajutor sociaiin anul 2022,
5. Proiect de hotdrdre privind modificarea qi completarea HotErdrii Consiliului
Local al Comunei Auqeu rrr. 66 din 11 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor
de specialitate ln cadrul Consiliului local al Comunei Auqeu.
6. Proiect de hotir6re cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local
al Comunei Auqeu in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea funcfiei de director al $colii Gimnaziale ,, Alexandru
Roman" cu cls. I - VIII Auqeu.
7. Proiect de hotlrdre privind aprobarea qi insugirea SCHITEI de
IDENTIFICARE al imobilelor situate in perimetrul administrativ al Comunei Augeu,
localitatea GRO$I, in vederea inscrierii acestora in evidenlele de carte funciard cu
destinafia drum intravilan - domeniul public al Comunei Augeu.
8. Informare privind desfiqurarea Recensdmdntului populafiei qi locuin]elor.

9. Diverse.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget -finanle,
administrarea domeniului public gi privat, agriculturd, gospoddrie comunald,
servicii gi comerl: punctul 1, punctul2, punctul3 qi punctul T,
Comisia pentru administralie pablicd locald, juridicd, apdrarca ordinii gi tinigtii
publice, a drepturilor cetdlenilor: panctul I qi punctul 2,

Comisia pentru tnvdldmdnt, sdndtate, culturd, proteclie sociald, activitdli

sportive si de agrement: punctul 1, punctul2, panctul4, punctut 5 punctul6,
;i
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