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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 04 septembrie 2019, dupa cum urmeaza:  

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

anul 2019 – initiator primar; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planurilor de amplasare şi delimitare a 

imobilelor cu suprafetele de  3850 mp., 5200 mp., 465 mp.,reprezentand teren - 

proprietate publică a comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de drumuri publice situate 

in comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Jos – initiator primar; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de amplasare şi delimitare a 

imobilelor cu suprafata de 5520 mp., 10340 mp., reprezentand teren - proprietate 

publică a comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de drumuri publice  situate in comuna 

Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus – initiator primar; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de amplasare şi delimitare a 

imobilelor cu suprafetele de 1345 mp., reprezentand teren - proprietate publică a 

comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de drumuri publice situate in comuna Hidiselu 

de Sus, satul Mierlau – initiator primar; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de amplasare şi delimitare a 

imobilelor cu suprafetele de 21700 mp., reprezentand teren - proprietate publică a 

comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de drumuri publice situate in comuna Hidiselu 

de Sus, satul Santelec – initiator primar; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea planurilor de amplasare şi delimitare a 

imobilelor cu suprafetele de 2840 mp., 3125 mp., 3570 mp., 11620 mp., 5760 mp., 

reprezentand teren - proprietate publică a comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de 

drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Sumugiu – initiator primar; 

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

domeniul public al comunei Hidiselu de Sus pentru obiectivul „Extinderea sistemului 

de alimentare cu apa in localitatea Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor – 

Etapa I’’ – initiator primar; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de S.C. 

Compania de Apă Oradea S.A. – initiator primar; 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a 

Statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare – initiator primar; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local 

al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul II/2019 – initiator primar; 
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11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr.1 

Hidiselu de Sus – initiator primar; 

12. 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.54 
Hidiselu de Sus, 04 septembrie 2019 
 

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


