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H O T Ă R Â R E  

Nr.21 din 21.04.2021 

privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local 

al Comunei Tarcea din data de 31.03.2021 

 

 

 

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

aprilie 2021; 

  Având în vedere prezentarea de către secretarul general al Comunei Tarcea, a 

conţinutului procesului verbal  al şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Tarcea din 

data de  31.03.2021; 

     În temeiul dispozițiilor art.138 alin.13-15, 139 alin.1 şi cele ale art. 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 conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local al Comunei Tarcea din data de 31.03.2021, în formă iniţială, fără nicio 

obiecţiune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Prezenta se comunică: 

   -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

   -Primarului Comunei, 

   -Se afişează, 

   -La dosar. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
 

        Anexa la HCL 

        Nr.21 din 21.04.2021 

 

 

P R O C E S      V E R B A L 
 

     Încheiat astăzi, 31.03.2021 la Căminul cultural din localitatea Tarcea, în şedinţa 

ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  41 

din  25.03.2021. 

Sunt prezenți toți cei 10 consilieri din cei 11 validați în funcție, este absent moltivat 

dl.consilier Attila-Sandor KEREZSI. Şedinţa  este statutară, se pot adopta hotărâri în 

condiţiile legii.  

La ședință mai participă dl.primar  Anton – Arpad VAJNA, d-na secretar general  

Elisabeta BĂICAN, d-na Eva SIPOS  dl. Băican Mirel inspectori în Compartimentul 

Financiar contabil  și d-na Elisabeta Juhas referet în Compartimentul Agricol..   

Dl.președinte de ședință deschide lucrările ședinței. 

Dl primar prezintă proiectului de hotărâre privind  aprobarea ordinii de zi a şedinţei și 

propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea lotizării unui 

teren, astfel ordinea de zi propusă este următoarea: 

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.02.2021; 

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

nivelul comunei Tarcea; 

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

modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren; 

6.Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă; 

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

al comunei TARCEA, judeţul BIHOR, pe anul 2020; 

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

Consiliul local al Comunei Tarcea în anul 2020; 

9.Raportul de activitate al consilierilor locali 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. 

După prezentarea materialelor se adoptă Hotărârea nr.14/2021 cu 10 voturi pentru, 

niciun vot contra și nicio abținere.  

  D-na secretar general dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare, după care se 

prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea conţinutului procesului verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 31.03.2021.  

Nefiind obiecțiuni, se adoptă Hotărârea nr.15/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot 

contra și o abținere.   
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Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Tarcea.  

Materialele prezentate sunt supuse votului și se adoptă Hotărârea nr.16/2021 cu 10 

voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.  

În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului 

legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora. 

După prezentarea materialelor, acestea sunt supuse la vot și se adoptă Hotărârea 

nr.17/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.  

Se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren, apoi se 

adoptă Hotărârea nr.18/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere. 

Se prezintă în continuare Proiectul de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de 

şedinţă. 

Cu cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere d-ra Camelia-Irina 

BODOGAI este aleasă președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2021 și se 

adoptă Hotărârea nr.19/2021. 

   În continuare dă citire Raportului primarului privind situaţia gestionării patrimoniului 

din domeniul public şi privat al comunei TARCEA, judeţul BIHOR, pe anul 2020 și 

Raportului primarului privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de 

Consiliul local al Comunei Tarcea în anul 2020, după care  consilierii locali Camelia-Irina 

BODOGAI,  Carol KISS și Attila-Levente SZABO își prezintă Raportul de activitate, iar apoi 

sunt  prezentate și Rapoartele de evaluare a implementării Legilor nr.544/2001 și 52/2003 în 

anul 2020.  

 Nefiind alte probleme, dl. președinte declară ședința închisă. 
   
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate: 

Iosif-Vincze MOLNAR  Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN 
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