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Anun{ public
gEDINTA ORDINARA

a Gonsiliului local al comunei Silard
in data de MIERCURI 31 IUL|E 2019 ora 16.00

In conformitate cu prevederile art. 133 , alin. (1) din Ordonanta de Urgenli a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,

Se convocd gedinta ordinard a Consiliului local al comunei Sdlard, care va avea tocin data de MIERCURI 31 IULIE 2019 ora 16,00 in sala de gedinle a primdriei
comunei sdlard conform Dispozitiei nr. '163/ 24 .07.20j9 emisd de primarul comunei
Salard,Nagy Miklos,

Ordinea de zi a gedintei se aduce la cunogtinla locuitorilor comunei Sdlard, potrivit
dispoziliilor art. 135 , alin, (1) din ordonanla de Urgentd a Guvernului nr.5712019 privind
Codul administrativ:

'1 .Proiect de hotdrAre privind alegerea presedintelui de sedintd pentru urmdtoarele 3 luni.

2. Proiect de hotdrAre privjnd aprobarea procesului, verbal al $edintei ordinare a Consiliului
Local din 27 iunie 2019.
3 Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi pentru gedinla ordinard din data de 3'1
iulie 2019
4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea modificdrii Statului de functii si a Organigramei
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Salard,jude{ul Bihor. '

5. Proiect de hotd16re privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru perioada SEMESTRULUI | 2019,
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Listei de renun(are la locuinta ANL si a Listei de
repartizare a locuintelorANL situate in localitatea Sdlard,nr,725.
7. Proiect de hotarAre privind recalcularea chiriei 9i prelungirea duratei contractelor de
inchiriere pentru titularii locuin{elor construite prin ANL din localitatea sdlard,nr.725.
B. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru investitia
..Modernizare iluminat public stradal in comuna sdlard,sat Sdlard,Hodos.sAntimreu,judeiul
Bihor,, .

9. Proiect de hotdrare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investilie ,,construire centru Medical in sat salard, comuna Sdlard,
Judetul Bihor".
'10. Proiect de hotdrare privind aprobarea ind jcatorilor tehnico - economici oentru
obiectivul de investilie "Extinderea sistemului de canalizare in comuna Salard, iudetul Bihor".
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