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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 modificarile si completarile ulterioare, 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, 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 31 martie 2021, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent 

terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. 

cadastral 50708 - Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia- initiator 

primar. 

2. Proiect de hotarare privind acordul de principiu referitor la initierea 

procedurii de transmitere a dreptului de concesiune - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei aferente Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Hidiselu de Sus - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu 

denumirea „Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în 

mediul on-line” - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investiții si a planului de 

dotari pentru anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - initiator primar. 

7. Diverse. 

Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Monitorul Oficial Local 
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Hidiselu de Sus, 31 martie 2021 
 

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