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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotararii nr. 46 din 26 mai 2021 

privind înfiinţarea parteneriatului de dezvoltare locală “Asociaţia Grup de 

Acţiune Locala ZMO Dealul Şomleu” şi aderarea Comunei Hidiselu de Sus la 

parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027 

 
Având în vedere: 

          -  referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare;   

          - raportul de specialitate nr.475/27.01.2023 întocmit de catre Compartimentul 

Implementare Fonduri Europene; 

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile:  

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139, 

precum si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

H O T A R A S T E : 

 

Art.I. Articolul 3 din Hotararea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus 

nr.46/26.05.2021 privind înfiinţarea parteneriatului de dezvoltare locală “Asociaţia 

Grup de Acţiune Locala ZMO Dealul Şomleu” şi aderarea Comunei Hidiselu de Sus la 

parteneriat, pentru perioada de programare PNDR 2023-2027 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:         

Art.3. Teritoriul comunei Hidiselu de Sus va fi inclus în teritoriul 

parteneriatului ,,Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu”, în vederea 

implementării strategiei de dezvoltare locală ce va fi elaborată pentru perioada de 

programare PNDR 2023-2027, teritoriu format din comunele: Oșorhei, Hidișelu de 

Sus, Săcădat, Sânmartin si Sântandrei. 

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Hidiselu de Sus nr. 46 din 26 mai 2021 

rămân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

a)  Institutia Prefectului - Judetul Bihor  

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus 

c) Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu 

d) Monitorul Oficial Local 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                 Florian Curpas                                                        SECRETAR 

                                                                                               Cristina Morar 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 11/2023 

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 31/01/2023  

2 Comunicarea catre primar2) ...../...../......  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) ...../...../......  

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 ...../...../......  

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 cel 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. 11 

Hidiselu de Sus, 31 ianuarie 2023 
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

	4 hotarare 

