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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.3615 din 19.11.2021  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară la data de 25.11.2021 

 

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

administrativ, prin Dispoziția primarului nr.143/19.11.2021 se convoacă ședința ordinară a 

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

Tarcea în data de 25.11.2021, 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.82/19.11.2021 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

consiliului local 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: 

-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.77/08.11.2021 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.10.2021; 

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.76/08.11.2021 privind rectificarea nr.5 a bugetului Comunei Tarcea 

pe anul 2021;  

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

Comisiile de specialitate cărora li se  trimite proiectul de hotărâre pentru 

avizare: 
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-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 nr.78/10.11.2021 privind actualizarea componenţei Grupului de Lucru 

Local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; 

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, 

5. Proiect de hotărâre nr.79/10.11.2021 privind majorarea capitalului social al societății APA 

CANAL NORD VEST SA; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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,  

6.Proiect de hotărâre nr.80/15.11.2021 privind aprobarea plății cotizaţiei aferente anului 

2021, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Ierului; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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,  

 

7. Proiect de hotărâre nr.81/15.11.2021 privind  aprobarea plății cotizaţiei aferente anului 

2021, la Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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,  

 

8.Diverse. 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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