
 

PROIECT 

                                                                                                                                     Avizat 

JUDEȚUL BIHOR                                                                           Secretar general al comunei,                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL                                                                                  Adriana Țica 

COMUNEI  PIETROASA                                   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contribuţiei Comunei Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de urbanism 

şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

România,  

 

 Consiliul local al comunei Pietroasa , judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

___________; 

Luând ‚în dezbatere: 

-referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Pietroasa aprobarea contribuţiei Comunei 

Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în 

cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,  

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pietroasa privind aprobarea contribuţiei Comunei Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de 

urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei 

Comunelor din România,  

Având în vedere: 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. ____/ __________privind aderarea Comunei 

Pietroasa la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R). 

-Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare 

construcţii încheiat între Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România şi comunele 

partenere în număr de 19(treisprezece). 

-Decizia nr. 8 din 28.06.2018 a Adunării Generale a A.Co.R, filiala Bihor prin care s-a aprobat 

contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, pentru 

comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

urbanism şi autorizare construcţii 

-Avizul comisiei de specialitate, 

 În conformitate cu prevederile art.89 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,a”, alin. (9), lit. ,,c”, art.139, alin. (1), art. 

196, alin. (1), lit. ,,a”, art. 198, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art.1 Se aprobă contribuţia Comunei Pietroasa de 600 lei lunar, conform Deciziei nr. 8  din 

28.06.2018 a A.G.A., reprezentând contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi 

autorizare construcţii înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

România, în contul RO15BTRLRONCRT0255008701, deschis   la   Banca  Transilvania Beiuş, CIF 

33935732, titular cont A.Co.R.filiala Bihor. 

            Art.2 Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Pietroasa. 

 Art.3 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege cu: 

                     -Primarul comunei Pietroasa 

                     -Instituția Prefectului-județul Bihor 

                     -Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei comunelor de România 

                     -Compartimentului contabilitate al Primăriei comunei Pietroasa 

                     -dosar ședință. 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

Cornel Pîlea 



JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI PIETROASA 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind aprobarea contribuţiei Comunei Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de urbanism 

şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

România 

 

 Consiliul local al comunei Pietroasa , judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

05.12.2019; 

Luând în dezbatere: 

-referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Pietroasa aprobarea contribuţiei Comunei 

Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în 

cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România,  

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pietroasa privind aprobarea contribuţiei Comunei Pietroasa pentru funcţionarea compartimentului de 

urbanism şi autorizare construcţii, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei 

Comunelor din România,  

Având în vedere: 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 62/ 05.12.2019 privind aderarea Comunei 

Pietroasa la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R). 

-Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare 

construcţii încheiat între Filiala Judeţeană BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România şi comunele 

partenere în număr de 19(treisprezece). 

-Decizia nr. 8 din 28.06.2018 a Adunării Generale a A.Co.R, filiala Bihor prin care s-a aprobat 

contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi autorizare construcţii, pentru 

comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

urbanism şi autorizare construcţii 

-Avizul comisiei de specialitate, 

 În temeiul prevederilor art.86 alin.(1) lit.a), art.89 alin.(3), art.90 alin.(1), art. 129 alin.(1) și 

alin.(2) lit.e), alin.(9) lit.a), art.139 alin.(1), alin.(2) lit. f) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1 Se aprobă contribuţia Comunei Pietroasa de 600 lei lunar, conform Deciziei nr. 8  din 

28.06.2018 a A.G.A., reprezentând contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de urbanism şi 

autorizare construcţii înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din 

România, în contul RO15BTRLRONCRT0255008701, deschis   la   Banca  Transilvania Beiuş, CIF 

33935732, titular cont A.Co.R.filiala Bihor. 

            Art.2 Hotărârea se va duce la îndeplinire de către primarul comunei Pietroasa. 

 

 

 

 

 



 

 Art.3 Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege cu: 

                     -Primarul comunei Pietroasa 

                     -Instituția Prefectului-județul Bihor 

                     -Filialei Judeţene Bihor a Asociaţiei comunelor de România 

                     -Compartimentului contabilitate al Primăriei comunei Pietroasa 

                     -dosar ședință. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                       

                BANCIU VIOREL                                                              Contrasemnează:   

                                                                                                                 Secretar general,                                                                  

                                                                                                                 ȚICA ADRIANA 

 

Nr.64 

Din 05.12.2019 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis 

Cu 10 voturi pentru, 1 voturi împotrivă  şi 0 abţineri 

Consilieri în funcție: 13 

Consilieri prezenți: 11 

 


