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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.14 din 31.03.2021 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local  

al Comunei Tarcea din data de  31.03.2021 

 

 

 Având în vedere prevederile art.5 lit.ee, art.135 alin.6, 7 și 8, art.139 alin.1 şi 

art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare;   

     Cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  10 

consilieri prezenţi; 
 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1.-Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei 

Tarcea din data de  31.03.2021 după cum urmează: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  general, 

Comisiile de specialitate cărora li s-a trimis 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 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.02.20212; 

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, 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

 

3.Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul comunei Tarcea; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretarul general, 

Comisiile de specialitate cărora li s-a trimis 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, 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a 

modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

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 privind aprobarea lotizării unui teren; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Agricol, 

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, 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

 

6.Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă; 

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,  

 

7.Raportul Primarului privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat 

al comunei TARCEA, judeţul BIHOR, pe anul 2020; 

  Prezintă Primarul, 
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8.Raportul Primarului privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de 

Consiliul local al Comunei Tarcea în anul 2020; 

   Prezintă Primarul,  

 

 9.Raportul de activitate al consilierilor locali, 

  Prezintă d-ra Bodogai Camelia-Irina, Kiss Carol și Szabo Attila-Levente, 

 

10.Prezentarea Rapoartelor de evaluare a implementării Legilor nr.544/2001 și 52/2003 în 

anul 2020, 

 

11.Diverse. 

 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, cu: 

      -Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor, 

   -Primarul Comunei, 

   -Arhiva Comunei, 

-Se aduce la cunoștință publică. 

   
 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Iosif-Vincze MOLNAR   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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