
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 22.10.2019 
 

                       Văzând prevederile articolului 135 alin.7 și art.139 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

                              În baza prevederilor art. 196 alin 1 lit”a”din din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

  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 22.10.2019 ,convocată prin Dispoziţia Primarului 
nr.132 din 14.10.2019 . 
            Art.2.  Pentru ședință a fost propusă următoarea ordine de zi : 
         1 Proiect de hotărâre privind  aprobarea validării Dispoziţiei  nr. 121/17.09.2019 emisă de 
primarul comunei Gepiu privind aprobarea rectificării IV a  Bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Gepiu pentru anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
        2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării V a  Bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Gepiu pentru anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
         3 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prețuri pentru partizile de masă 
lemnoasă(produse principale  )  și a listei de prețuri pentru loturile de buștean gater din fondul 
forestier proprietatea Comunei Gepiu administrate de Ocolul Silvic Brătcuța R.A. (iniţiator  
viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
         4 Proiect de hotărâre privind  aprobarea inițierii demersurilor de elaborare a  documen- 
taţiei „ Plan Urbanistic General ” pentru Comuna Gepiu ,judeţul Bihor (iniţiator primar Purge 
Ioan) 
        5 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință în baza prevederilor art.6 
alin.2 din Legea nr.15/2003,r,pentru terenurile acordate beneficiarilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr 15/2003 cu modificările și completările ulterioare (iniţiator primar Purge 
Ioan) 
        6 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  22.10. 2019 (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,  
     Mahaiduda Francisc                                       Secretar general UAT Comuna  
                                                                                   Gepiu,                                                                            
                                                                                  Iancu Ramona-Corina 
 
 
Gepiu la  22.10.2019 
Nr. 57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


