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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 107  din 21 decembrie  2022  

 

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

 

 Consiliul local al comunei Lugaşu de Jos,  întrunit în ședință extraordinară pe data de 21 

noiembrie 2022, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Lugașu de Jos, înregistrat  sub nr.5465 din 20 decembrie 

2022; 

- Raportul de specialitate prezentat de secretarul general, înregistrat sub nr.5466 din 20 decembrie 2022; 

- Prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local al comunei Lugașu de Jos, 

aprobat prin HCL nr.71/6 august 2021; 

- prevederile art.135 alin (7) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ, 

referitor la aprobarea ordinii de zi a Consiliului local,  

          In temeiul art. 139 alin (1) și a art.196 alin.(1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, actualizat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare cu termen de îndată,  a Consiliului local 

din  21 decembrie 2022, după cum urmează: 

1.  Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare  din 21 decembrie 2022.  

2. Proiect de hotărâre nr.113 din 20 decembrie 2022 aprobarea rectificării bugetului local de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022.  

3. Proiect de hotărâre nr.112  din 20  decembrie 2022 validarea Dispozitiei nr 280 din data de 

20 decembrie 2022 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2022.  

4. Proiect de hotărâre nr.110 din 20 decembrie 2022 aprobarea proiectului „Crearea unei 

capacitați de utilizare a energiei din surse regenerabile la nivelul Primăriei Lugaşu de Jos” 

și a indicatorilor tehnico – economici.   

5. Proiect de hotărâre nr. 111 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea Planului de 

amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire  a cadastralului 50291, 

teren intravilan arabil situat în localitatea Urvind, în două loturi.                        

Art.2  Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului, Judeţul Bihor,  

- Primarul comunei Lugaşu de Jos.  

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 13                                                                                         Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți   12                                                                                                                                                   Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 12                
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