ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local
al Comunei Tarcea din data de 21.12.2020

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 21.12.2020;
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;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.-Se aprobă conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului local al Comunei Tarcea din data de 21.12.2020, 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,
Molnar Iosif-Vincze

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta

Nr.2 din 27.01.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 11 consilieri prezenţi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Anexa la HCL
Nr.2 din 27.01.2021
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi, 21.12.2021 la Căminul cultural din localitatea Tarcea, în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.
136 din 15.12.2020.
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri validați în funcție, şedinţa fiind statutară se pot
adopta hotărâri în condiţiile legii.
La ședință mai participă dl.primar Vajna Anton – Arpad, d-na secretar general Băican
Elisabeta și d-na Sipos Eva inspector în compartimentul financiar contabil.
Dl.președinte de ședință deschide lucrările ședinței, apoi dă citire proiectului de
hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei.
Dl primar propune consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.7 a 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,
-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 cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Valea Ierului
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,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat
care va funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul Comunei Tarcea;
Iniţiator:Primarul,
Compartimentul de resort:Secretarul genral,
Comisiile de specialitate cărora li s-a trimis proiectul de hotărâre pentru
avizare:
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-social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie
socială, protecţie copii, tineret, sport și turism;
precum și scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectui de hotărâre privind înregistrarea Primăriei
Comunei Tarcea, județul Bihor, în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și
impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului
bancar la tranzacția on-line;
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;
După prezentarea materialelor se adoptă Hotărârea nr.75/2020 cu 11 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
extraordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 24.11.2020.
Nefiind obiecțiuni, se adoptă Hotărârea nr.76/2020 cu 11 voturi pentru, niciun vot
contra și o abținere.
Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea pe anul 2021 a
bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare al fondului forestier.
Materialele prezentate sunt supuse votului și se adoptă Hotărârea nr.77/2020 cu 11 voturi
pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea completării
Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a unității administrativ teritoriale
Tarcea, judeţul Bihor. După prezentarea materialelor, acestea sunt supuse la vot și se adoptă
Hotărârea nr.78/2020 cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Se dă citire Proiectului de hotărâre privind constituirea echipei mobile care asigură
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Tarcea, județul Bihor,
apoi se adoptă Hotărârea nr.79/2020 cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Se prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu
prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, apoi se adoptă Hotărârea nr.80/2020, cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio
abținere.
Urmează prezentarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării
serviciului de consultanţă, asistenţă şi repezentare juridică în dosarele înregistrate pe rolul
instanţelor de judecată în care Comuna Tarcea este parte, după care se adoptă Hotărârea
nr.81/2020, cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri
locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale secretarului general, iar după prezentarea materialelor se adoptă Hotărârea nr.82/2020, cu
11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Se dă citire Proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Dl.Molnar Iosif-Vincze este propus președinte de ședință și se adoptă Hotărârea nr.83/2020,
cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
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Se trece la următorul punct al ordinei de zi și este prezentat Proiectul de hotărâre
privind rectificarea nr.7 a bugetului local al Comunei Tarcea pe anul 2020, după care se
adoptă Hotărârea nr.84/2020, cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Se prezintă în continuare Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Valea Ierului. După prezentarea materialelor se
adoptă Hotărârea nr.85/2020, cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ
preuniversitar de stat care va funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul Comunei Tarcea,
apoi se adoptă Hotărârea nr.86/2020, cu 11 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se prezintă Raportul semestrial privind activitatea asistenţilor personali.
Se trece la punctul diverse.
Dl.primar arată că tractoarele agricole au umplut cu noroi drumurile publice din
comună și de câteva zile se lucrează la curățarea drumurilor dar acestea sunt din nou umplute
cu noroi.
Nefiind alte probleme, dl.primar urează tuturor sărbători fericite și la mulți ani, apoi
dl. președinte declară ședința închisă.
Preşedinte de şedinţă,
Radu Iosif-Gheorghe

Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta
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