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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de zi 

                   

Avand in vedere prevederile art. 135 alin. (7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu privire la necesitatea aprobarii ordinii de zi de catre consiliul local, 

In baza art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

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 06 noiembrie 2019, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru interventia de  

urgenta în cazurile de violenta domestica - initiator primar; 

2. Proiect de hotarare privind modificarea 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 privind prelungirea duratei contractului de concesiune cu 

nr. 2200/30.11.2004 - initiator primar; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 

comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2019 - initiator primar; 

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

anul 2019 - initiator primar; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare platforma parcare si 

spatiu agrement’’ - initiator primar; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Hidiselu 

de Sus si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Bihor – 

initiator primar; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2019, 

al S.C. Compania de Apă Oradea S.A., rectificat – initiator primar; 

9. Diverse. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Dosar 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                CONTRASEMNEAZA 

                        Grigore Ciopleala                                         p. SECRETAR 

                                                                                             Emanuel Dringo 

Nr. 71 
Hidiselu de Sus, 06 noiembrie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri  


