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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 1 din 27 ianuarie 2023  

 

Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței  

 

Consiliul local al comunei Lugaşu de Jos,  întrunit în ședință ordinară pe data de 27 ianuarie 2023, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Lugașu de Jos, înregistrat  sub nr.343 din 26 ianuarie 

2023; 

- Raportul de specialitate prezentat de secretarul general, înregistrat sub nr.344 din 26 ianuarie 2023; 

- 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, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1.  Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare  a Consiliului local din 27 ianuarie 2023, 

după cum urmează: 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 27 decembrie 2023. 

2. Aprobarea proceselor verbale a ședinței ordinare din 12 decembrie 2023 și a ședințelor 

extraordinare din 15 decembrie , 21 decembrie și 27 decembrie 2022. 

3. Proiect de hotărâre nr.1 din 13 ianuarie 2023 privind  aprobarea Protocolului de colaborare 

dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale   și Comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, 

în cadrul proiectului ”HUB Servicii MMSS-SII MMSS”  cod MySims 13963.  

4. Proiect de hotărâre nr.3 din 19 ianuarie 2023 privind aprobarea  Planului anual de acțiuni 

a lucrărilor de interes local, la nivelul comunei Lugașu de Jos, care va fi executat cu 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023.   

5. Proiect de hotărâre nr.4 din 19 ianuarie 2023 privind stadiul de înscriere a datelor în 

Registrul agricol al comunei Lugașu de Jos, pentru sem. II al anului 2022 și stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2023.   

6. Proiect de hotărâre nr.5 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

aferente proiectului “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 

copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor”, pentru obținerea finanțării prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C13/I1.   
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7. Proiect de hotărâre nr.6 din 20 ianuarie 2023 privind modificarea organigramei și statului 

de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Lugașu de Jos.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Lugașu de Jos pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 , a bugetului instituțiilor publice 

și  activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimări pe 

anii 2024-2026, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2023 pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos. 

9. Probleme curente. 

  

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 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți  11                                                                                                                               Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 11                

împotrivă - 

abțineri -  


