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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. nr. 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. nr. 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 28 ianuarie 2021, dupa cum urmeaza:  

1. Depunerea juramantului de catre doamna Iris Gaspar si domnul Stiube 

Adrian, consilieri locali supleanti. 

2. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind starea economica, 

sociala si de mediu a comunei. 

3. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind situatia gestionarii 

bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus. 

4. Prezentarea de catre primar a raportului cu privire la ducerea la indeplinire a 

Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2020. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Transregio - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorilor societatii 

S.C. Compania Reosal S.A. - initiator primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 

2020 - initiator primar. 

8. 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 2021 - initiator primar. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de 

interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii 

Legii nr. 416/2001, în anul 2021 - initiator primar. 

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

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

initiator primar. 

11. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 

Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, 

precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - initiator primar. 

12. 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. 
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13. Proiect de hotarare privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii 

publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus la 

nivelul lunii decembrie a anului 2020 si modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de 

Sus nr. 50/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

14. Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local 

al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al U.A.T. 

- initiator primar. 

15. Diverse. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Monitorul Oficial Local 
 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA 

                         Cîmpan Cristian                                            p. SECRETAR 

                                                                                              Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 

Hidiselu de Sus, 28 ianuarie 2021 
 

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


