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DISPOZIȚIA nr. 67 

Din data de 13.04.2022 

privind convocarea Consiliului Local Tulca in sedinta extraordinara  

 

În conformitate cu art.133 alin.(2) lit a) si art 134 alin (3) lit b) si ale art. 196 alin. (1) lit a) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

In temeiul prevederilor art 196 alin (1) lit b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

Primarul Comunei Tulca, judetul Bihor 

                                                                DISPUNE: 

 

   Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Comunei Tulca, in sedinta extraordinara, in  data 
de 19.04.2022, orele 18.00, in sala de sedinte de la Caminul Cultural Tulca, cu participarea fizica 
sau online a consilierilor locali.  

             Art.2.Ordinea de zi propusa este prezentata in Anexa 1 care face parte integranta din 
prezenta dispozitie. 

             Art .3. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali 
in format electronic . 

             Art .4. Proiectele de hotarare vor fi comunicate spre avizare Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Tulca 

             Art.5. Membri Consiliului Local Tulca sant invitati sa formuleze si  sa depuna 
amendamente asupra proiectelor de hotarari pana la data de 19.04.2022 orele 14.00 

           Art.6. Prezenta dispozitie se comunica cu: 

- Consiliul Local Tulca. 
- Prefectura Judetului Bihor; 
- Dosar special. 

                        -    Se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site 
https://primaria.tulca.ro/ 

                  PRIMAR,          SECRETAR GENERAL DELEGAT                    
Ing.  AVRĂMUȚ DANIEL                               jr. COTRĂU MARIUS 

 

              



                                                                                   Anexa nr. 1 la Dispozitia nr.67 

                                                                                          din data de 13.04.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

A sedintei ordinare a Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a sedinței extraordinare a 
Consiliului Local Tulca din data de 19.04.2022. 

                     Initiator –Primar Avramut Daniel 

                     Comisia economica,buget,finante,si administrarea domeniului public si privat al 
comunei, juridica, de disciplina si administratie publica locala 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Local Tulca din data de 25.03.2022 

                          Initiator –Primar Avramut Daniel 

                                          Comisia economica,buget,finante,si administrarea domeniului public si 
privat al comunei, juridica, de disciplina si administratie publica locala 

 

        3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru proiectul: „ÎNFIINȚAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR 
NATURALE ÎN COMUNELE TULCA, TINCA ȘI BATĂR, JUDEȚUL BIHOR” și a acordului de 
parteneriat între comunele Tulca, Tinca și Batăr din județul Bihor  

                                           Initiator –Primar Avramut Daniel 

                                          Comisia economica,buget,finante,si administrarea domeniului public si 
privat al comunei, juridica, de disciplina si administratie publica locala 

                             Comisia de munca si protective sociala,culte, sanatate,cultura, 
invatamant,familie, protective copii,tineret,sport si agrement 

                            comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regionala, 
arhitectura,turism, protectia mediului si agricultura 

 

4. Diverse 

 

                  PRIMAR,     SECRETAR GENERAL DELEGAT                       
Ing.  AVRĂMUȚ DANIEL                                  jr. COTRĂU MARIUS 


