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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   

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local  

al Comunei Tarcea din data de  25.02.2021 

 

 

 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;   
 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

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  25.02.2021 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 27.01.20212; 

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, 
 

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investitii „Înființare rețea de gaze 

naturale în comuna Tarcea, județul Bihor”; 
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Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Achiziții publice, 

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,  

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii pe domeniul public al  Comunei Tarcea, a  

lucrărilor din cadrul proiectului „ Dezvoltarea infrastructurii  de apă și apă uzată în localitățile 

membre ale Asociației Intercomunitară Zona Nord-Vest - ”Stație tratare pentru eliminare 

arsen – 10 As, sat Galoșpetreu, localitatea Tarcea, județul Bihor”; 

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, 
 

5.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Tarcea, pentru care există obligativitatea înregistrării; 

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 aprobarea  încheierii actului adițional nr.6/2021 la Convenția de 

parteneriat nr.1719/29.08.2016; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Asistență socială, 

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, 

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

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al 

Comunei Tarcea pe anul 2020; 

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,  
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-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, 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tarcea nr.15 

din  28 martie 2013; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Asistență socială, 

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

avizare: 

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

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  
 

9.Raportul anual al Primarului privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei 

Tarcea, 

  Prezintă Primarul, 

 

10.Raportului anual de activitate al Viceprimarului, 

  Prezintă Viceprimarul,  

 

11.Raportul anual de activitate al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Comunei Tarcea, 

 

  Prezintă Președinții Comisiilor de specialitate, 

 

12.Raportul de activitate al consilierilor locali, 

  Prezintă consilierii locali, 

 

13.Diverse. 

 

 

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

      -Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor, 

   -Primarul Comunei, 

   -Arhiva Comunei, 

-Se aduce la cunoștință publică. 
   
 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Molnar Iosif-Vincze    Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Băican Elisabeta  

 

Nr.6 din 25.02.2021 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din 

cei  10 consilieri prezenţi   
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