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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 10 din 8 februarie 2023  

 

Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței  

 Consiliul local al comunei Lugaşu de Jos,  întrunit în ședință extraordinară cu termen de în dată 

în data de 8 februarie 2023, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Lugașu de Jos, înregistrat  sub nr.537 din 7 februarie 

2023; 

- Raportul de specialitate prezentat de secretarul general, înregistrat sub nr.538 din 7 februarie 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  extraordinare cu termen de în dată a Consiliului local 

din 8 februarie 2023, după cum urmează: 

1. Alegerea președintelui de ședință.  

2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local din 8 februarie 2023. 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 27 ianuarie 2023.  

4. Proiect de hotărâre nr.10 din 6 februarie 2023 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici și a devizului  general al 

obiectivului de investiții “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor.   

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

- Instituţia Prefectului, Judeţul Bihor,  

- Primarul comunei Lugaşu de Jos.  

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                          COFAR Cătălin-Nicolae 

 

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 13                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

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