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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 18 decembrie 2019, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii Cladirii administrative Tip P 

cu fundatie din beton/piatra, zidaria din caramida, suprafata construita de 292 mp., 

nr.cad. 54739-C1, inscris in CF. nr. 54739 - Hidiselu de Sus, aflata in proprietatea 

publica a comunei Hidiselu de Sus - initiator primar; 

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

anul 2019 - initiator primar; 

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

urgenta în cazurile de violenta domestica - initiator primar; 

4. 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; 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 

- initiator primar; 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2020 - initiator primar; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2020-2021 - initiator 

primar; 

8. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Hidiselu de Sus la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Transregio - 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 

                        Alexandru Tirla                                             p. SECRETAR 

                                                                                              Emanuel Dringo 

Nr. 78 
Hidiselu de Sus, 18 decembrie 2019 

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


