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HOTĂRÂREA   NR. 66 

DIN  16.12.2020 

 

privind aprobarea ordinei de zi a ședinței de ordinare din data de 16.12.2020 

 

 Consiliul local al  comunei Secusigiu, jud. Arad, întrunit în şedinţa ordinară. 

  In temeiul art. 121(1) şi (2) din Constituţia României republicata în Monitorul Oficial nr. 767, 

partea I, din 31 oct. 2003; 

       Având în vedere: 

- Prevederile art. 135(1)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din 

totalul de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 

voturi « pentru », 0 voturi « împotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul 

necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea simplă; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) și art. 139 alin. (1) şi art. din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
H O T A R A Ş T E : 

 

      ART. 1. Se aproba ordinea de zi a şedinţei de ordinară din data de 16.12.2020 a Consiliului 

local al comunei Secusigiu, după cum urmează:  

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobare ordine de zi. 

Raportor: Primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare proces verbal al ședinței  din 24.11.2020. 

Raportor: Primar 

3. Proiect de hotărâte privind  validarea rectificării bugetului local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al comunei Secusigiu pentru anul 2020 conform Dispoziției primarului 201/01.10.2020 

Raportor: Primar 

4. Proiect de hotărâte privind  rectificare buget local 2020. validarea rectificării bugetului local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Secusigiu pentru anul 2020 conform 

Dispoziției primarului 201/01.10.2020 

Raportor: Primar 

5. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiați 

din registrele in care au fost înregistrați potrivit legii si scăderea societarilor comerciale radiate 

din evidenta fiscala 

Raportor: Primar 

5. Proiect de hotărâre privind  anularea obligațiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiați 

din registrele in care au fost înregistrați potrivit legii si scăderea societarilor comerciale radiate 

din evidenta fiscala 

Raportor: Primar 



6. Proiect de hotărâre privind anularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiati 

din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii si scaderea societatilor comerciale radiate 

din evidenta fiscala. 

Raportor: Primar 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea Rețelei unităţilor de învățământ pentru anul 2021-2022   

Raportor: Primar 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului fond de stat 

Secusigiu, nr. 229 

Raportor: Primar 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului fond de stat Sînpetru 

German nr.308A   

Raportor: Primar 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului fond de stat 

Secusigiu, nr. 209   

Raportor: Primar 

11. Stabilire impozite ;i taxe locale pe anul 2021. 

Raportor: Primar 

12. Proiectul de hotărâre privind numirea  dl. SCERBAN RADU ALEXANDRU, în funcția de 

director al asociației  „Clubul Sportiv Foresta Oil Sînpetru German”, instituţie publică 

aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Secusigiu cu sediul în localitatea Secusigiu, 

nr. 680, comuna Secusigiu, județul Arad. 

Raportor: Primar 
 

13. Diverse 

 

 ART.2. Prezenta se comunică cu: 

o Instituția Prefectului Județului Arad 

             

Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

     Secretar general UAT 

BAIANȚ CRISTIAN-LAURENȚIU   Cj. MORCAN VIOLETA 

 

 


