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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR         

COMUNA    T A R C E A         

Nr.2507 din 25.08.2022  

Dosar B5 

 

 

A N U N Ț 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Tarcea 

în ședință ordinară pentru data de 31.08.2022 

 

 

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

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

nr.114/25.08.2022 se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, care 

va avea loc la Căminul cultural din localitatea Tarcea în data de 31.08.2022, 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.56/25.08.2022 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare de a 

Consiliului Local  din data de 31.08.2022; 

 

2.Proiect de hotărâre nr.50/29.07.2022 privind aprobarea conţinutului procesului verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tarcea din data de 26.07.2022; 

 

3.Proiect de hotărâre nr.51/29.07.2022 privind aprobarea tarifului orar de lucru și a 

Regulamentului de închiriere a utilajului de tip buldoexcavator aflat în proprietatea Comunei 

Tarcea; 

 

4.Proiect de hotărâre nr.52/29.07.2022 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bazei sportive din localitatea Tarcea; 

   

5.Proiect de hotărâre nr.53/02.08.2022 privind  aprobarea ajustarii prețului contractului de 

lucrări nr.400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor și străzilor din A.D.I. Valea Ierului, Județul Bihor”; 

 

6.Proiect de hotărâre nr.54/12.08.2022 privind rectificarea nr.3 a Bugetului Comunei Tarcea 

pe anul 2022; 

 

7.Proiect de hotărâre nr.55/12.08.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

al Comunei Tarcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Comuna Tarcea în 

anul școlar 2022-2023; 

 

 

   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

    Elisabeta BĂICAN 
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