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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi 

                   

Avand in vedere prevederile art.43 din Legea Administratiei Publice Locale 

Nr.215/2001 republicata, cu privire la necesitatea aprobarii ordinii de zi de catre 

consiliul local, 

In baza art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  Administratiei Publice 

Locale Nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

          Art.1.  Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Hidiselu de Sus din data de 28 februarie 2019 dupa cum urmeaza:  

           1. Proiect de hotarare privind emiterea acordului de principiu pentru depunerea 

cererii de finantare si a proiectului cu denumirea „Realizarea unei centrale de 

productie energie electrica si energie termica din biomasa si deseuri municipale” – 

initiator Primar. 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

comunei Hidiselu de Sus, cu nr. 30/18.03.2011, cu privire la aprobarea regulamentului 

privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de 

parcare, pentru persoanele cu handicap – initiator Primar 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune privind 

incluziunea cetatenilor romani de etnie roma din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 

2019 – initiator Primar 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru referitor la 

inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de 

Sus – initiator Primar. 

 5. Diverse    

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Dosar 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 

                         Cristian Cîmpan                                           p. SECRETAR 

                                                                                             Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

Nr.14 

Hidiselu de Sus, 28 februarie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri  
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