
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 30.12.2019 
 

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

                              În baza prevederilor art.139 alin 1, art. 196 alin 1 lit”a”din din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ 

  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 30.12.2019 ,convocată prin Dispoziţia Primarului 
nr.171 din 18.12.2019 . 
            Art.2.  Pentru ședință a fost propusă următoarea ordine de zi : 
         1 Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare care va funcţiona în Comuna Gepiu 
în anul şcolar 2020-2021  
         2 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prețuri pentru loturile de buștean gater 
din fondul forestier proprietatea Comunei Gepiu administrate de Ocolul Silvic Brătcuța R.A. 
         3 Proiect de hotărâre privind aprobarea împrumutului de folosinta cu titlu gratuit a 
terenului cu nr. cadastral 52198 Gepiu aflat in proprietatea comunei Gepiu pentru depozitarea 
echipamentelor/dotarilor care fac parte din cadrul proiectului cu denumirea: “COOPERARE 
INTERTERITORIALĂ PENTRU PROMOVAREA SECTORULUI TURISTIC ȘI 
VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE LA NIVELUL TERITORIILOR 
PARTENERE” si semnarea contractului de comodat la un notar public  
        4 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei cu număr cadastral 54117 
Gepiu în suprafaţă de 5765 mp,în 2 parcele distincte care urmează a fi înregistrate cu numere 
cadastrale diferite  
        5  Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii de coli funciare în vederea 
înregistrării a 3 parcele cu numere cadastrale diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 
mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 mp),nr.cad 61477 Nojorid(48250) provenite din 
dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 60301 UAT Nojorid în suprafaţă de 500729 totală 
de mp  
         6 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020   
             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, 
   Memetea Vasile-Florian                                      Secretar general UAT Comuna  
                                                                                      Gepiu,                                                                            
                                                                                     Iancu Ramona-Corina 
 
 
Gepiu la  30.12.2019 
Nr. 70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


