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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.20 din 21.04.2021 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local  

al Comunei Tarcea din data de  21.04.2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 

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 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 consilieri 

prezenţi; 

 

 

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  21.04.2021 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 31.03.2021; 

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, 
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3.Proiect de hotărâre privind  adoptarea bugetului  comunei Tarcea pe anul 2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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 execuției bugetelor pentru trimestrul I al anului 2021;  

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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, 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea   contribuţiei Comunei TARCEA pentru funcţionarea 

structurii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor 

din România; 

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,  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului 

de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”; 

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,  

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiții „CONSTRUCTIE DE 

INTERES PUBLIC CU DESTINAȚIE ARHIVĂ ȘI ALTE SPAȚII ADMINISTRATIVE”,  

sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretarul general, 

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

avizare: 
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-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

8.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „CONSTRUCTIE DE 

INTERES PUBLIC CU DESTINATIE ARHIVA SI ALTE SPATII ADMINISTRATIVE”,  

sat Tarcea, comuna Tarcea, judeţul Bihor; 

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,  

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi 

altor taxe asimilate acestora precum şi amenzilor aplicabile în Comuna Tarcea, în anul 2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Financiar contabil, 

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, 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Tarcea 

nr.28 din 31.03.2016 și actualizarea anexelor nr.1-3; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Agricol, 

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,  

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de 

închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea Comunei Tarcea; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Agricol, 

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, 

12.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren ca vatră de stupină permanentă și 

acordarea cu titlu gratuit a acestuia d-lui Radui Elemer; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Agricol, 
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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,  

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri cu caracter normativ care se 

supun adoptării Consiliului local al comunei Tarcea; 

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, 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al 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, 

15.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: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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