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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 31 mai 2019, dupa cum urmeaza:  

           1. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2019 

al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.– initiator Primar; 

 2. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului unitatii administrativ 

teritoriale sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor ADI Ecolect Group organizata 

pentru aprobarea documentatiilor aferente Sistemului de Management Integrat al 

Deseurilor in judetul Bihor – initiator Primar; 

3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Reosal, ca in numele si pe seama comnunei Hidiselu de Sus, sa 

incheie alaturi de operatorii de salubritate contracte/parteneriate cu organizatiile care 

implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului – initiator 

Primar; 

4. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității de către comuna 

Hidiselu de Sus a organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute  de 

Programul pentru școli al României – initiator Primar; 

5. Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru executarea lucrarilor pe 

domeniul public al comunei Hidiselu de Sus pentru obiectivul „Extindere si executie 

bransament la reteaua electrica pentru capela mortuara in localitatea Hidiselu de Sus” 

– initiator Primar; 

6. Diverse. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Dosar 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 

                         Florian Pentea                                             p. SECRETAR 

                                                                                             Emanuel Dringo 

Nr.32 

Hidiselu de Sus, 31 mai 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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