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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 26 mai 2021, dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

inchiriere incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si Dr. Lup Camelia Veronica - 

initiator primar. 

2. Proiect de hotarare privind asumarea responsabilității de către comuna 

Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de 

Programul pentru școli al României - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind înființarea parteneriatului public-privat de 

dezvoltare locală “Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu” și aderarea 

comunei Hidiselu de Sus la parteneriatul mai sus menționat, pentru perioada de 

programare PNDR 2023-2027 - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării contractului  de delegare a 

gestiunii serviciului  de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul 

comunei Hidișelul de Sus (sat Sântelec) - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare privind pieirea unor bunuri aflate in propoprietatea 

publica a comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

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

anul 2021 - initiator primar. 

8. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei cladirii scolii din loc. 

Sumugiu, avand nr. cadastral 50238-C1-Sumugiu, inscrisa in C.F. 50238 - Hidiselu de 

Sus - initiator primar.  

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

unor terenuri atribuite in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - 

initiator primar.  

10. Diverse. 
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Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Monitorul Oficial Local 
 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA 

                           Adrian Stiube                                             p. SECRETAR 

                                                                                              Emanuel Dringo 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 43/2021 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate  simpla  □ absoluta  □ calificata 26/05/2021  

2 Comunicarea catre primar2) 28/05/2021  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 28/05/2021  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ...../...../.......... - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) ...../...../.......... - 

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz 28/05/2021  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in ce l mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Hidiselu de Sus, 26 mai 2021 

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

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd

