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

HOTĂRÂRE
Nr.15 din 31.03.2021
privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local
al Comunei Tarcea din data de 25.02.2021

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 25.02.2021;
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;
Cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei 10
consilieri prezenţi;

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 25.02.2021, 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,
Iosif-Vincze MOLNAR

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Elisabeta BĂICAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Anexa la HCL
Nr.15 din 31.03.2021
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi, 25.02.2021 la Căminul cultural din localitatea Tarcea, în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 32
din 18.02.2021.
Sunt prezenți toți cei 10 consilieri din cei 11 validați în funcție, este absent moltivat
dl.consilier Iuliu-Emeric Koka. Şedinţa este statutară, se pot adopta hotărâri în condiţiile
legii.
La ședință mai participă dl.primar Anton – Arpad VAJNA, d-na secretar general
Elisabeta BĂICAN, d-na Marta CHIS referent în Compartimentul Achiziții publice, d-na
Klara CSARNO inspector în Compartimentul Asistență socială,, d-na Eva SIPOS inspector
și dl. Băican Mirel inspector în Compartimentul Financiar contabil.
Dl.președinte de ședință deschide lucrările ședinței.
Dl primar prezintă proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei.
După prezentarea materialelor se adoptă Hotărârea nr.6/2021 cu 10 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
ordinare a Consiliului local al comunei Tarcea din data de 25.02.2021.
Nefiind obiecțiuni, se adoptă Hotărârea nr.7/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot
contra și o abținere.
Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de
investitii „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Tarcea, județul Bihor”.
Materialele prezentate sunt supuse votului și se adoptă Hotărârea nr.8/2021 cu 10
voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind 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. După prezentarea materialelor, acestea sunt
supuse la vot și se adoptă Hotărârea nr.9/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio
abținere.
Se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza administrativteritorială a comunei Tarcea, pentru care există obligativitatea înregistrării, apoi se adoptă
Hotărârea nr.10/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii actului
adițional nr.6/2021 la Convenția de parteneriat nr.1719/29.08.2016. După prezentarea
materilalelor se adoptă Hotărârea nr.11/2021 cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio
abținere.
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Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție al bugetului local al Comunei Tarcea pe anul 2020 și se adoptă Hotărârea nr.12/2021
cu 10 voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
Dl.primar prezintă Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local
al comunei Tarcea nr.15 din 28 martie 2013, apoi se adoptă Hotărârea nr.13/2021 cu 10
voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se dă citire Raportului anual al Primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a Comunei Tarcea, Raportului anual de activitate al Viceprimarului,
Rapoartele anuale de activitate al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
Comunei Tarcea, precum și Raportele de activitate al consilierilor locali dupoă cum
urmează : Sandor GABOR, Iuliu-Emeric KOKA, Iosif-Vincze MOLNAR, Iosif-Gheorghe
RADU, Zoltan-Robert SZALKAI, Maria VISKY și Imre ZEFFER.
Nu și-au depus rapoartele de activitate următorii consilieri : Camelia-Irina
BODOGAI, Carol KISS și Attila-Levente SZABO.
Se trece la punctul diverse.
Se dă citire cererii Parohiei Reformate Galoșpetreu care solicită transmiterea în
folosință cu titlu gratuit, prin încheierea unui contract de comodat, a imobilului clădire situat
în localitatea Galoșpetreu nr.380 județul Bihor pentru a desfășura acolo activități cum ar fi:
activități religioase penru copii, tineri și adulți, precum și ore de biblie, de catehism, de
religie, probe pentru corul bisericiesdc, slujbe, ore de rugăciune, vizionare de filme biblice,
săptămâni de rugăciune, săptămâni biblice de vacanță, zile biblice de liniște și activități
asemănătoare nonprofit.
Dl.primar arată că luna trecută a fost discutată o cerere similară. Imobilul este înscris
în inventarul domeniului public al comunei Tarcea fără să fie notat în cartea funciară. Vor fi
făcute demersuri pentru motarea în CF a imobilului.
Nefiind alte probleme, dl. președinte declară ședința închisă.
Preşedinte de şedinţă,
Iosif-Vincze MOLNAR

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