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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 27 iunie 2019, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei 

Hidiselu de Sus, pentru anul 2020 – initiator Primar; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate la nivelul comunei Hidiselu de Sus, județul Bihor, pentru perioada 

2019 – 2024 – initiator Primar; 

3. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.3/2017 privind aprobarea 

accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent 

proiectului tehnic "Modernizare camine culturale in localitatile Hidiselu de Sus, 

Mierlau si Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus,judetul Bihor" – initiator Primar; 

4. Proiect de hotarare referitor la modificarea HCL nr.4/2017 privind aprobarea 

accesarii unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent 

proiectului tehnic "Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" – initiator Primar; 

5. Proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru ocuparea domeniului 

public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii unui bransament la imobilul cu 

numarul cadastral 54684 – Hidiselu de Sus – initiator Primar; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei P.U.Z. - introducere 

teren in intravilan pentru creare zona mixta: locuire si servicii – initiator Primar; 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2019– initiator Primar; 

8. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Ecolect Group Bihor, 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; 

9. Proiect de hotarare privind avizarea documentației de atribuire privind 

delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ transfer  din zona 1B, operarea 

staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, 

transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 1B din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor – initiator Primar; 
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 

DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiza proiectul „Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor” - initiator Primar; 

11. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie in favoarea 

domnului Purea Popovici Cristian Norbert asupra unui terenului cu nr. cadastral 

50715, inscris in C.F. nr. 50715 - Hidiselu de Sus, aflat in proprietatea privata a 

comunei Hidiselu de Sus – initiator Primar; 

12. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă 

imobilelor situate in satul Hidiselu de Sus, jud.Bihor, nr. cad. 50592, pentru 

desfasurarea activitatilor de birou, comerciale sau prestari servicii– initiator Primar; 

13. 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.39 

Hidiselu de Sus, 27 iunie 2019 
 

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


