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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.1207 din 23.03.2022  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară la data de 29.03.2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului 

nr.73/22.03.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, care 

va avea loc la Căminul cultural din localitatea Tarcea în data de 29.03.2022, ora 12,00. 

Pentru respectarea prevederilor art.135 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului 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.23/22.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

consiliului local  din data de 29.03.2022; 

 

2.Proiect de hotărâre nr.21/15.03.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului local al Comunei Tarcea din data de 23.02.2022; 

 

3.Proiect de hotărâre nr.13/23.02.2022 privind acordarea cu titlu gratuit a unei vetre de 

stupină pentru domnul Csaba RADUI; 

   

4.Proiect de hotărâre nr.14/23.02.2022 privind aprobarea  bilanțului, contului de rezultat 

patrimonial și contului de execuție bugetară a Comunei Tarcea, la data de 31.12.2021; 
 

5.Proiect de hotărâre nr.15/07.03.2022 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul Comunei Tarcea în anul 2022; 
    

 

6.Proiect de hotărâre nr.16/07.03.2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în Comuna Tarcea în 

anul 2022; 

 

7.Proiect de hotărâre nr.17/07.03.2022 privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare a 

serviciilor sociale în Comuna Tarcea pentru perioada 2022-2027 și a Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 

Comunei Tarcea pentru anul 2022; 

   

8.Proiect de hotărâre nr.18/07.03.2022 privind darea în folosință gratuită către Parohia 

Reformată Galoșpetreu, a imobilului teren și construcții, situat în localitatea Galoșpetreu la 

nr.administrativ 382; 
   

9.Proiect de hotărâre nr.19/15.03.2022 privind constituirea unui număr cadastral în suprafață 

de 19211 m2  din nr.topografic 1985 Tarcea; 
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10.Proiect de hotărâre nr.20/15.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru 

perioada aprilie, mai și iunie 2022; 
   

11.Proiect de hotărâre nr.22/22.03.2022 privind  aprobarea investiţiei „Înființare rețea de gaze 

naturale în Comuna Tarcea, județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiţii "Înființare 

rețea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în ADI REGIOBH NORD, judeţul Bihor " 

        

12.Raportul Primarului Comunei Tarcea privind situaţia gestionării patrimoniului din 

domeniul public şi privat al Comunei Tarcea, judeţul Bihor, în anul 2021. 

 

13.Diverse. 

 
 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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