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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.3828 din 16.12.2021  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară la data de 22.12.2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziția primarului nr.160/16.12.2021 se convoacă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Tarcea, care va avea loc la Căminul cultural din localitatea 

Tarcea în data de 22.12.2021, ora 12,00. 

Pentru respectarea prevederilor art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ și art.29 alin.(4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al Comunei Tarcea, se aduce la cunoștința locuitorilor Comunei Tarcea Proiectul 

Ordinii de zi: 

 

1.Proiect de hotărâre nr.94/16.12.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

consiliului local din data de 22.12.2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  general, 

Comisiile de specialitate cărora li se  trimite proiectul de hotărâre pentru 

avizare: 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

-juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 

-social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie 

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

2.Proiect de hotărâre nr.88/02.12.2021 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.11.2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  general, 

Comisiile de specialitate cărora li se  trimite proiectul de hotărâre pentru 

avizare: 

-juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 

3.Proiect de hotărâre nr.89/10.12.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

         Iniţiator:Primarul,  

      Compartimentul de resort:Asistență socială,  

     Comisiile de specialitate cărora li s-a trimis proiectul de hotărâre pentru  

  avizare:  
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     -social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, 

  protecţie copii, tineret, sport și turism, 

4.Proiect de hotărâre nr.90/10.12.2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului de 

consultanţă, asistenţă şi repezentare juridică în dosarele înregistrate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Comuna Tarcea este parte;  

        Iniţiator:Primarul,  

     Compartimentul de resort:Secretarul general,  

      Comisiile de specialitate cărora li s-a trimis proiectul de hotărâre pentru  

  avizare: 

  -juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și  

  liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism și 

  protecţia mediului, 

5.Proiect de hotărâre nr.91/10.12.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar genenral, 

Comisiile de specialitate cărora li se  trimite proiectul de hotărâre pentru 

avizare: 

-juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 

6.Proiect de hotărâre nr.92/10.12.2021 privind  alegerea președintelui de ședință pentru 

perioada ianuarie, februarie și martie 2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar general, 

Comisiile de specialitate cărora li se  trimite proiectul de hotărâre pentru 

avizare: 

-juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 

7.Proiect de hotărâre nr.93/15.12.2021 privind  aprobarea încheierii actului adițional 

nr.7/2021 la Convenția de parteneriat nr.1719/29.08.2016 

Iniţiator:Primarul,  

      Compartimentul de resort:Asistență socială,  

     Comisiile de specialitate cărora li se trimite proiectul de hotărâre pentru  

  avizare:  

     -social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, 

  protecţie copii, tineret, sport și turism, 

8.Prezentarea Raportului semestrial privind activitatea asistenţilor personali;   

  Compartimentul de resort: Asistență socială, 

9.Diverse. 

 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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