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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

PRIMAR  

  

 

        

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.114 din 25.08.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea în ședință ordinară pentru 

data de 31.08.2022 ora 10,00 
  

   

 

 În temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(3), alin.(5) 

şi cele ale art.196 alin.(1) lit.b) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările;    

 

  

PRIMARUL COMUNEI TARCEA 

EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE: 

 

 

      Art.1.-Consiliul local al Comunei Tarcea se convoacă în şedinţă ordinară, cu 

participarea fizică a consilierilor locali, pentru data de 31.08.2022 ora 10,00, la Căminul 

cultural din localitatea Tarcea, cu următoarea ordine de zi: 

 

1.Proiect de hotărâre nr.56/25.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare de a 

Consiliului Local  din data de 31.08.2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  General, 

Comisiile de specialitate: 

-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.50/29.07.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tarcea din data de 26.07.2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  General, 

Comisiile de specialitate: 

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

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 
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3.Proiect de hotărâre nr.51/29.07.2022 privind aprobarea tarifului orar de lucru și a 

Regulamentului de închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei 

Tarcea; 

Iniţiator:Primarul,  

Compartimentul de resort: Financiar Contabil 

Comisiile de specialitate: 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

 

4.Proiect de hotărâre nr.52/29.07.2022 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bazei sportive din localitatea Tarcea; 

  Iniţiator:Primarul,  

Compartimentul de resort: Financiar Contabil 

Comisiile de specialitate: 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

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

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

 

5.Proiect de hotărâre nr.53/02.08.2022 privind  aprobarea ajustarii prețului contractului de 

lucrări nr.400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor și străzilor din A.D.I. Valea Ierului, Județul Bihor”; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Achiziții Publice, 

Comisiile de specialitate: 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

 

6.Proiect de hotărâre nr.54/12.08.2022 privind rectificarea nr.3 a Bugetului Comunei Tarcea 

pe anul 2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Financiar Contabil, 

Comisiile de specialitate: 

-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, 

 

7.Proiect de hotărâre nr.55/12.08.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

al Comunei Tarcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Comuna Tarcea în 

anul școlar 2022-2023;  

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  General, 

Comisiile de specialitate: 
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-social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie 

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

 

     Art.2.(1)- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței vor fi înmânate 

consilierilor locali în mapa de şedinţă odată cu convocatorul.    

 

(2)- Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

 

Art.3.-Prezenta se comunică: 

 Consilierilor locali, 

 Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

 Se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

 

 

Primarul Comunei Tarcea,   Contrasemnează, 

Anton-Arpad VAJNA    Secretarul general al Comunei Tarcea 

        Elisabeta BĂICAN 
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