
JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL  

Al COMUNEI 
HIDIŞELU DE SUS  

România,  jud. Bihor, nr.328 
Tel.0259/335855; Fax:0259/335855 

www.primaria-hidiseludesus.ro 
primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aderarea comunei Hidiselu de Sus la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Transregio 

 
Avand in vedere: 
- adresa 6351/12.12.2019 transmisa de ADI Tranregio; 

 - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 
 - raportul de specialitate nr. 6354/12.12.2019, întocmit de secretarul general al 
unitatii administrativ-teritoriale; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Hidiselu de 
Sus. 

Tinand cont de prevederile: 
- art. 1, art. 2, art. 6, art. 8, art. 10, art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, 
- art. 1, art.17 și art.18 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public  în unitățile administrativ-teritoriale, 
În temeiul art. 89, art. 91, art. 92, art. 129 alin. (2) literele d) și e) alin. (7) litera 

n), alin. (9) litera c), art. 139 alin. (3) litera f) si al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1. Se aprobă aderarea comunei Hidiselu de Sus la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Transregio. 
Art.2. Aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Hidiselu de Sus a 

documentelor constituitive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio se 
va realiza în baza unei hotărâri de consiliu ulterioare. 

Art.3. Se mandateaza primarul comunei Hidiselu de Sus sa efectueze 
demersurile necesare aderarii. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Hidiselu de Sus. 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Primarul comunei Hidiselu de Sus 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 
- La dosar 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 
           Alexandru Tirla                                                             p. SECRETAR 
                                                                                          Emanuel Dringo 
Nr. 84 
Hidiselu de Sus, 18 decembrie 2019 
 

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


