
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 06.06.2019 
 

                        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 9  voturi „pentru”din 9 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 06.06.2019 ,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.92 din 30.05.2019 
inclusiv suplimentarea acesteia cu 1 proiect de hotarâre. 

Art.2.  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi : 
           1  Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării posturilor de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap  cu un număr de 3 posturi în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale 
Comuna Gepiu, judeţul Bihor,  (iniţiator primar Purge Ioan) 

2  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  unității administrativ teritoriale să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului 
de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de atribuire 
pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în 
județul Bihor ,  (iniţiator primar Purge Ioan) 
           3 Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL ca 
în numele și pe seama comunei Gepiu   să încheie, alături de  operatorii de salubritate contracte/ 
parteneriate cu organizațiile care implementeaza  obligațiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se 
regăsesc în deșeurile municipale.(inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
          4  Proiect de hotărâre privind  aprobarea situațiilor financiare anuale existente la 31.12.2018,a 
execuției bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 2018  pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A., 
(inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
          5  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 
pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A. (inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
          6  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnice în vederea amenajării unui drum 
de acces ce va face legătua între DC cu nr. cadastral 53370 Gepiu  și DJ Leș-Tinca cu nr. cadastral 
60103 (iniţiator primar Purge Ioan) 
          7   Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnice în vederea amenajării unui drum 
de acces de la Capela Gepiu până la intrarea în Cimitirul din Gepiu (iniţiator primar Purge Ioan) 
        Diverse 
 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 06.06.2019 
Nr.30 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 


