
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA GEPIU  
CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                              
                                                              
                                                         H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea ordinei de zi pentru şedinţa ordinară din data de 18.04.2019 
 

                        Văzând prevederile articolului 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,referitoare la aprobarea de către consiliul 
local a ordinei de zi a fiecărei şedinţe de consiliu, 

                 În baza prevederilor art. 45 alin 1 şi art.115 al.1 lit”b”din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, 

  Cu 10 voturi „pentru”din 10 consilieri prezenţi,    
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU, adoptă următoarea 
                                                               HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi propusă de Primarul comunei Gepiu,pentru şedinţa 
ordinară a Consiliului Local din data de 18.04.2019 ,convocată prin Dispoziţia Primarului 
nr.81 din 12.04.2019. 

Art.2.  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi : 
           1  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Gepiu iniţial pe anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
           2 Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformării funcției publice vacante  de 
inspector, gradul profesional ”principal” în funcția publică vacantă de inspector, gradul 
profesional ”asistent”,în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gepiu, 
(compartimentul autoritate tutelară,asistență socială și stare civilă), (iniţiator  primar Purge 
Ioan) 

   3 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării  structurii organizatorice a unităţii 
administrativ-teritoriale Comuna Gepiu, judeţul Bihor, respectiv aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii al structurii organizatorice UAT Comuna Gepiu, judeţul Bihor    , începând 
cu data de 18.04.2019 (iniţiator  primar Purge Ioan) 
         4    Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2019 Comuna Gepiu,județul Bihor (iniţiator  primar Purge Ioan) 
         5  Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru 
economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare și a 
tarifelor ce urmează a fi percepute de societățile Ecobihor SA și COMPANIA REOSAL SA 
 începând cu 01 ianuarie 2019 si prelungire Contract Delegare nr. 339/2009 ( inițiator 
viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
         6 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul 
de investitie "Achizitie utilaje in comuna Gepiu, judetul Bihor"(iniţiator  primar Purge Ioan) 
        7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE 
POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bihor” (iniţiator  primar Purge Ioan) 
        8 Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de 
gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din zona 1 B-Oradea rural, operarea staţiei 
de tartar mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor 
fluxuri de deseuridin zona 1 B-Oradea rural din cadrul Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor din județul Bihor (iniţiator  primar Purge Ioan) 

9  Proiect de hotărâre privind  mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară, prin 
Aparatul tehnic al asociației ca în numele și pe seama comunei Gepiu să încheie, alături de 
operatorii de salubritate, de contracte/ parteneriate cu organizațiile care implementează 
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac 
obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale (iniţiator  
primar Purge Ioan) 



       10 Proiect de hotărâre privind aprobarea„Planului de asigurare cu resurse umane,materiale 
şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Gepiu,judeţul Bihor pe anul 
2019  (inițiator Memetea Vasile-Florian) 

 11 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordului-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
prevăzute de Programul pentru școli al României (iniţiator  primar Purge Ioan) 

    12 Proiect de hotarâre privind aprobarea dezmembrării parcelei cu număr cadastral 
60301 UAT Nojorid în suprafaţă de 500729 mp,în 3 parcele distincte cu numere cadastrale 
diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 mp),nr.cad 61477 
Nojorid(48250) (iniţiator  primar Purge Ioan) 
         Diverse –Prezentare: 
Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pentru 
anul 2018; 
Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor pentru anul 2018; 
Raportul privind aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local pentru anul 2018 
Raportul Instituției Prefectului  județul Bihor nr.3034 din 02.04.2019 cu privire la constatările 
și concluziile rezultate în urma activității de îndrumare,verificare și control ce s-a efectuat la 
sediul autorității administrației publice locale al Comunei Gepiu  
Cerere înregistrată sub nr. 1031/20.03.2019 depusă de d-na Ruje Daniela-Mirela 
 Art.3  Prezenta Hotărâre se comunică următorilor: 
           -      Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

- Membrii Consiliului Local al comunei Gepiu 
- Primarul comunei Gepiu 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
- Un exemplar la dosar. 

 
 
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează, 
              Zaban Emil                                                                Secretarul Comunei Gepiu, 
                                                                                 Iancu Ramona-Corina 
 
 
 
 
 
 
 
Gepiu la 18.04.2019 
Nr.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 


