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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.3229 din 09.11.2022  

Dosar B5 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară pentru data de 15.11.2022 

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

57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului nr.139/27.09.2022 se convoacă 

ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, care va avea loc la Căminul cultural din 

localitatea Tarcea în data de 15.11.2022, ora 10,00. 

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.79/09.11.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare de a 

Consiliului Local  din data de 15.11.2022; 

2.Proiect de hotărâre nr.70/03.10.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tarcea din data de 03.10.2022; 

3.Proiect de hotărâre nr.71/20.10.2022 privind aprobarea bilanțului contabil, contului de 

rezultat patrimonial și a contului de execuție bugetară a Comunei Tarcea la data de 30.09.2022; 

 4.Proiect de hotărâre nr.73/04.11.2022 privind rectificarea nr.5 a Bugetului Comunei Tarcea 

pe anul 2022; 

5.Proiect de hotărâre nr.72/04.11.2022 privind  aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat 

între Comuna Tarcea și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bihor referitor la 

furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din Comuna Tarcea de către Centrul 

de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Oradea, din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială și Protecţia Copilului Bihor; 

6.Proiect de hotărâre nr.74/04.11.2022 privind constituirea a unui număr cadastral în 

intravilanul localității Tarcea din numărul topografic 491/2 și înscrierea acestuia în evidențele Cărții 

Funciare ca proprietate publică a Comunei Tarcea; 

7.Proiect de hotărâre nr.75/04.11.2022 privind prima completare a Hotărârii Consiliului Local 

nr.62 din 13.09.2022 referitor la atestarea domeniului privat al Comunei Tarcea; 

8.Proiect de hotărâre nr.76/09.11.2022 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie 

cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafață de 4426 mp identificat prin numărul cadastral 50042 

înscris în Cartea Funciară nr. 50042 Tarcea, în favoarea societății APA CANAL NORD VEST SA; 

9.Proiect de hotărâre nr.77/09.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Tarcea în vederea implementării proiectului 

,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS" cod SMIS 130963; 

10.Proiect de hotărâre nr.78/09.11.2022  aprobarea valorii restului de executat actualizat 

pentru proiectul „EXTINDERE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII, SAT 

GALOSPETREU, COMUNA TARCEA”. 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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