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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 18 aprilie 2019, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor – 

initiator Primar; 

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

anul 2019 – initiator Primar; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei 

zilnice de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinţe educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei 

Hidiselu de Sus, in anul 2019 – initiator Primar; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă 

pentru anul 2019, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, 

judeţul Bihor – initiator Primar; 

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

comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2019. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea renuntarii la Contractul de concesiune 

cu nr. 2081/27.10.2006 – initiator Primar; 

 7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă a unui 

imobil, pentru destinatia  „Cabinet medical pentru  medicina de familie”, situat in satul 

Mierlau, nr.189, jud.Bihor – initiator Primar; 

8. 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.22 

Hidiselu de Sus, 18 aprilie 2019 
 

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

http://www.primaria-hidiseludesus.ro/
mailto:primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro

