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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.1411 din 21.04.2022  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară la data de 28.04.2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului 

nr.92/21.04.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, care 

va avea loc la Căminul cultural din localitatea Tarcea în data de 28.04.2022, ora 12,00. 

Pentru respectarea prevederilor art.135 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului 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.30/21.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

consiliului local  din data de 29.03.2022; 

 

2.Proiect de hotărâre nr.24/11.04.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Tarcea din data de 29.03.2022; 

 

3.Proiect de hotărâre nr.12/23.02.2022 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora precum şi amenzilor aplicabile în Comuna 

Tarcea, în anul 2023; 

 

4.Proiect de hotărâre nr.25/11.04.2022 privind rectificarea nr.1 a bugetului Comunei Tarcea 

pe anul 2022; 

5.Proiect de hotărâre nr.26/19.04.2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară a 

Comunei Tarcea, la data de 31.03.2022; 

   

6.Proiect de hotărâre nr.27/19.04.2022 privind aprobarea încheierii de acte adiționale la 

contractele de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea Comunei Tarcea; 
   

7.Proiect de hotărâre nr.28/19.04.2022 privind aprobarea modelului de Contract de 

management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Tarcea și 

directorul unității de învățământ preuniversitar din Comuna Tarcea, precum și aprobarea 

Indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar; 

   

8.Proiect de hotărâre nr.29/19.04.2022 privind completarea Hotărârii nr.22/29.03.2022 

referitor la darea în folosință gratuită către Parohia Reformată Galoșpetreu, a bunurilor teren 

și construcții, situate în localitatea Galoșpetreu la nr.administrativ 381; 
     

9.Diverse. 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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