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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.283 din 03.02.2022  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară la data de 09.02.2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziția primarului nr.151/03.02.2022 se convoacă ședința ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Tarcea, care va avea loc la Căminul cultural din localitatea 

Tarcea în data de 09.02.2022, ora 12,00. 

Pentru respectarea prevederilor art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ și art.29 alin.(4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al Comunei Tarcea, se aduce la cunoștința locuitorilor Comunei Tarcea Proiectul 

Ordinii de zi: 

 

1.Proiect de hotărâre nr.7/03/02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

consiliului local din data de 09.02.2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  general, 

Comisiile de specialitate: 

-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 nr.1/10.01.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.11.2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Secretarul  general, 

Comisiile de specialitate: 

-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 nr.83/19.11.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Tarcea județul Bihor, pentru perioada 2021-2027;  

         Iniţiator:Primarul,  

Compartimentul de resort: Secretarul  general, 

     Comisiile de specialitate: 

-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, 

4.Proiect de hotărâre nr.86/25.11.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat care va funcționa în anul școlar 2022-2023 la nivelul Comunei Tarcea;  

        Iniţiator:Primarul,  

     Compartimentul de resort:Secretarul general,  

Comisiile de specialitate: 

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

socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

5.Proiect de hotărâre nr.87/02.12.2021 privind aprobarea Statutului Comunei Tarcea; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar genenral, 

Comisiile de specialitate: 

-juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și 

urbanism și protecţia mediului, 

 

6.Proiect de hotărâre nr.2/10.01.2022 privind  aprobarea pe anul 2022 a bugetului de venituri 

și cheltuieli aferent contractului de administrare al fondului forestier; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Secretar general, 

Comisiile de specialitate: 

 -economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

7.Proiect de hotărâre nr.3/10.01.2022 privind  modificarea art.2 alin.(4) din Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Tarcea nr.39/28.08.2017;  

Iniţiator:Primarul,  

      Compartimentul de resort:Asistență socială,  

Comisiile de specialitate: 

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

protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport și turism, 

 

 

8.Proiect de hotărâre nr.4/10.01.2022 privind  analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol  pe trimestrul IV al anului 2021; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort: Agricol, arhivă și relații cu publicul, 

Comisiile de specialitate: 

-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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9.Proiect de hotărâre nr.5/17.01.2022 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:Achisiții publice, 

Comisiile de specialitate: 

-economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

 comunei, gospodărire comunală, servicii, agricultură și comerț,  

 

10. Proiect de hotărâre nr.6/21.01.2022 privind adoptarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 

2022; 

Iniţiator:Primarul, 

Compartimentul de resort:Financiar contabil, 

Comisiile de specialitate: 

-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, 

 

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

Tarcea, 

  Prezintă Primarul, 

 

12.Raportul Primarului Comunei Tarcea privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor 

adoptate de Consiliul local al Comunei Tarcea în anul 2021; 

Prezintă Primarul, 

 

13.Raportul anual de activitate al Viceprimarului, 

  Prezintă Viceprimarul,  

 

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

Comunei Tarcea, 

  Prezintă Președinții Comisiilor de specialitate, 

 

15.Raportul de activitate al consilierilor locali, 

  Prezintă consilierii locali, 

 

16.Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021,   

    Prezintă    Secretarul general,, 

1177..Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021, 

Prezintă    Secretarul general,,     

  

18.Diverse. 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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