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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local
al Comunei Tarcea din data de 27.01.2021

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 27.01.2021;
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;

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 27.01.2021, 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,
Molnar Iosif-Vincze

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

Nr.7 din 25.02.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 10 consilieri prezenţi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Anexa la HCL
Nr.7 din 25.02.2021
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi, 27.01.2021 la Căminul cultural din localitatea Tarcea, în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcea, convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 24
din 21.01.2021.
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri validați în funcție, şedinţa fiind statutară se pot
adopta hotărâri în condiţiile legii.
La ședință mai participă dl.primar Vajna Anton – Arpad, d-na secretar general Băican
Elisabeta, d-na Chis Marta referent în Compartimentul Achiziții publice 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.1/2021 cu 11 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 27.01.2021.
Nefiind obiecțiuni, se adoptă Hotărârea nr.2/2021 cu 11 voturi pentru, niciun vot
contra și o abținere.
Se trece la următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor
tehnice și financiare care fac obiectul Notelor de Comandă Suplimentară (NCS) și Notelor de
renunțare (NR) pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural
din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”.
Materialele prezentate sunt supuse votului și se adoptă Hotărârea nr.3/2021 cu 11
voturi pentru, niciun vot contra și nicio abținere.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de
salubrizare și aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare în comuna Tarcea, județul Bihor. După prezentarea materialelor,
acestea sunt supuse la vot și se adoptă Hotărârea nr.4/2021 cu 11 voturi pentru, niciun vot
contra și nicio abținere.
Se dă citire Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Tarcera nr.14 din 16.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de gospodărire
locală al Comunei Tarcea, apoi se adoptă Hotărârea nr.79/2020 cu 11 voturi pentru, niciun
vot contra și nicio abținere.
Se trece la punctul diverse.
Se dă citire cererii d-nei Rezmuves Terezia din localitatea Tarcea care solicită
aprobarea unui loc de casă pentru construirea unei locuințe, deoarece acolo unde locuiește
momentan, în urma ploilor torențiale s-a acumulat apa și există pericolul inundării locuinței.
Dl.viceprimar arată că susnumita a mai depus cerere în legătură cu acest subiect, s-a
deplasat atunci la fața locului împreună cu membrii G.L.L. şi au constatat că la data
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respectivă nu era noroi în jurul casei. Pe timp de ploaie se formează noroi într-o parte a
curţii, căci nu este săpat șanț pentru scrugerea apei provenită din precipitații. Am ajutat
familia cu pietriș pentru a umple gropile și le-am oferit posibilitatea de a construi în alt loc,
dar nu au acceptat, căci doresc doar pe pășunea comunală, lângă Drumul Comunal nr.4
Tarcea-Galoșpetreu. Ulterior am aflat că solicitanta a moștenit jumătate dintr-un imobil în
orașul Valea lui Mihai .
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 caritative și
bisericești.
Dl.primar arată că în imobilul este înscris în inventarul domeniului public al comunei
Tarcea fără să fie notat în cartea funciară. A avut destinția de școală pentru elevii claselor
I-IV din Galoșpetreu, dar nu mai este folosit de aproximativ 5 ani de când s-a dat în
funcțiune clădirea after school din Galoșpetreu. Mai arată că potrivit prevederilor art.108 lit
d) din Codul administrativ, referitor la administrarea domeniului public și privat la unităților
administrativ-teritoriale, consiliile locale pot hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public
sau privat, local, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
Consilierii arată că în principiu nu sunt împotriva încheierii unui contract de atribuire
în folosință gratuită pentru utilitate publică, dar să se arate în mod concret ce fel de activități
se vor desfășura în clădirea respectivă. De asemnea clădirea trebuie notată în cartea funciară.
Dl.Koka Iuliu arată că suntem singura localitate din zonă care nu a avut iluminat
festiv de sărbători. Solicită ca în proiectul de buget pentru anul 2021 să se cuprindă sume cu
această destinație. A vorbit cu mulți locuitori din comună care sunt supărați pentru că de
foarte mulți ani nu au mai fost organizate nici zilele satului. Trebuie să se organizeze.
Dl.Molnar Iosif arată că în Adoni este problemă cu trotuarele, acestea nu există sau
sunt foarte înguste iar pietonii circulă pe carosabil.
În legătură cu iluminatul festiv, dl.primar arată că s-a interesat și costă destul de
scump, dacă vom avea posibilitate, vom achiziționa instalațiile necesare în cursul anului iar
când vine sezonul, va trebui doar să fie montate; dar în ce privește zilele localității,
cunoaștem cu toții să suntem în stare de alertă și nu se pot organiza asemenea evenimente. În
cazul în care restricțiile vor fi suspendate, ne vom relua viețile de dinante, vor fi alocate sume
cu această destinație în buget și dacă se implică toți consilierii în organizare, vom putea
sărbători și noi zilele satului.
În altă ordine de idei, arată faptul că în localitatea Tarcea nu există nicio fântână
arteziană, în Galoșpetreu este doar una funcțională iar în Adoni sunt 3 asemenea fântâni și
este mare nevoie de ele. De asemenea trebuie suplimentate camerele de supraveghere de pe
raza comunei, asfaltat drumul din fața căminului cultural Tarcea, îngrădit parcurile din
Tarcea, înființat cele 3 puncte de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza comunei, avem de
continuat lucrările începute și dacă vom avea posibilitatea, vom accesa fonduri pentru
dezvoltarea comunei.
Nefiind alte probleme, dl. președinte declară ședința închisă.
Preşedinte de şedinţă,
Molnar Iosif-Vincze

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