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privind aprobarea ordinei de zi pentru şedinţa ordinară din data de 08.04.2020 
 

                        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 11 consilieri prezenţi,(1 consilier nu votează nefiind validat)  
                 

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 08.04.2020 ,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.59 din 31.03.2020 
precum și suplimentarea cu 1 proiect de hotărâre:    
            Art.2.  Pentru ședință a fost propusă următoarea ordine de zi : 
         1 Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Comunei Gepiu a domnului Buşe Gheorghe-Dan din partea Partidului Social Democrat  
         2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării prelungirii până la data de 09.12.2020 a Scrisorii 
de garantie nr. 565/02.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  472.000,00 lei in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului de  472.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea 
proiectului intitulat – „ DOTAREA CAMINELOR  CULTURALE IN LOCALITATILE GEPIU SI 
BICACI, COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR ”  
         3 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”,al comunei 
Gepiu,jud.Bihor pentru anul 2020  
       4 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 2020   
       5 Proiect de hotărâre  privind aprobarea modului de întocmire ,în format electronic, a registrului 
agricol pentru Comuna Gepiu,județul Bihor   
       6  Proiect de hotarâre privind aprobarea deschiderii de coli funciare în vederea înregistrării a 2 parcele 
cu numere cadastrale diferite :nr.cad 54424 Gepiu(4980 mp),nr.cad. 54425 Gepiu (785 mp),provenite din 
dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 54117 Gepiu în suprafaţă  totală de 5765 mp 
 Diverse –Prezentare: 
Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pentru anul 2019; 
Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor pentru anul 2019; 
Raportul privind aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local pentru anul 2019 
Informare depunere rapoarte de activitate consilieri locali 
 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, 
         Florian Berindan                                                     Secretar general UAT Comuna Gepiu,                                                                            
                                                                                                    Ramona-Corina Iancu 
 
 
 
Gepiu la 08 aprilie 2020  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


