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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.43 din 30.06.2021 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local  

al Comunei Tarcea din data de  30.06.2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 

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 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  10 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  30.06.2021 după cum urmează: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din 

data de 30.06.2021; 

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 alegerea  preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Tarcea din data de 30.06.2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar 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 aprobarea conţinutului procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Tarcea din data de 28.05.2021; 

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, 

4.Proiect de hotărâre privind  rectificarea nr.1 a 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, 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se 

recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tarcea, a modului de 

valorificare a masei lemnoase, precum şi a preţurilor de vânzare a acesteia;  

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,  

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei de contact din cadrul Consiliului local 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute de Legea nr.205/2004 republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Agricol, 

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, 

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor 

acorda pentru anul școlar 2020-2021, elevilor din unitățile de învățământ de pe raza Comunei 

Tarcea; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Asistență socială, 

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,  

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

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

8.Proiect de hotărâre privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD 

VEST SA; 

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, 

 

9.Proiect de hotărâre privind  constituirea unui număr cadastral în suprafață de 1000 m2  din 

nr.topografic 240 înscris în CF nr.14 Galoșpetreu; 

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, 

10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie, august 

și septembrie 2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar 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, 

11.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: 

Iuliu-Emeric KOKA   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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