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          Nr. ____________ / 24.07.2020 

 

CONVOCATOR 

 
În temeiul, art. 133  alin. (1),  art. 134 alin (1) lit. a),  art. 135, art. 136  si  art.  

196 alin. (1) lit. b)  din O.U.G. 57/03.07.2019,  privind Codul administrativ, coroborat 

cu dispozitia nr. 201/24.07.2020, a primarului comunei Dumbrăviţa, se convoacă în 

şedinţă ordinară toţi consilierii locali pentru data de 30.07.2020, orele 13,00. Sedința 

se desfăsoară prin mijloace electronice de comunicare prin intermediul aplicatiei 

ZOOM CLOUD MEETINGS  având următorul :  

 

PROIECT DE ORDINE DE  ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița 

pe trimestrul III  anul 2020 și modificarea anexei nr. 2  la HCL nr. 16/20.02.2020  

(Programul de investitii publice pe grupe de investii şi surse de  finantare, a 

bugetului local al U.A.T. comuna Dumbrăviţa, pentru anul 2020)  

 Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1 

 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr.124/10.12.2015 referitoare 

la decontarea cheltuielilor de transport al elevilor care domiciliază în comuna 

Dumbrăvița. 

 Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate în 

anul 2020 elevilor Școlii Gimnaziale Dumbrăvița din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat 

      Iniţiator: Primarul comunei Dumbravița,  Avizare : Comisia de specialitate nr.1,2,3 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice, a tarifelor distincte   

practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii 

serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor 

municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de 

delegare prin concesiunea activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 

2303/08.12.2017  
      Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1,2, 3 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  majorarii capitalului social al S.C. Aqua 

Dumbrăvița S.R.L. cu suma de 96,57 lei 

Iniţiator: Primarul comunei Dumbravița,  Avizare : Comisia de specialitate nr.1,2,3 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eșalonării la plată a creanțelor 

bugetare restante, datorate bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița, pe o 

perioadă de 30 de luni, contribuabilului S.C. Tehnorex SRL 

Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1,2,3. 

 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea angajării unui avocat pentru reprezentarea 

U.A.T comuna Dumbrăvița în justiție a dosarelelor cuprinse în anexă. 

 Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1 

 

8. Proiect de hotărâre privind  constatarea  apartenenţei  la domeniul privat al 

comunei Dumbrăvița,  în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilelor 

înscrise în anexă.    

 Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare : Comisia de specialitate nr. 1 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 

transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport local de persoane prin curse regulate.  
 Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  Avizare: Comisia de specialitate nr. 1,2,3. 

 

10. Cereri.   

11. Diverse. 

 
Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ADRESA Mod transmitere/ 

Semnatura primire 

1. ABĂLARU  IULIAN ALEXANDRU         Com Dumbrăvița        email 

2. CIONCA DANIEL                                               Com Dumbrăvița        email 

3. CSIZMADIA ALIN SEBASTIAN                    Com Dumbrăvița        email 

4. DENES ILDIKO                                                   Com Dumbrăvița        email 

5. HAŢEGAN  IOAN                                                 Com Dumbrăvița       telefonic 

6. KADAR GHEORGHE                                         Com Dumbrăvița       telefonic 

7. MĂRGĂU SORIN NICOLAE                               Com Dumbrăvița        email 

8. MIKLOS ARPAD                                                                     Com Dumbrăvița        email 

9. NAGY BALAZS                                                                                                                    Com Dumbrăvița        email 

10. NICOLA ALIN CIPRIAN                                                   Com Dumbrăvița        email 

11. PEŢ IOAN                                                                          Com Dumbrăvița        email 
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12. SAMFIRA  IONEL                                                             Com Dumbrăvița        email 

13. SOCOL ALIN-DANIEL                                                       Com Dumbrăvița        email 

14. TOMA IULIAN                                                                  Com Dumbrăvița        email 

15. ZINCĂ OVIDIU CĂLIN                      Com Dumbrăvița        email 

 

                       Preşedinte de şedinţă: consilier – MIKLOS ARPAD      

 

   Dosarul de şedinţă va fi trimis şi pus la dispoziţia celor 3 Comisii de specialitate 

(Comisia I, II şi III, care îşi vor acorda avizul cu caracter consultativ) atât prin 

intermediul poştei electronice cât şi printat la şedinţele de Comisii; 

 

Consilierii sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra   

proiectelor de hotărâre; 

- La şedinţa de Consiliu local, vor participa în calitate de invitaţi următorii angajati 

ai Primăriei comunei Dumbrăvița  : 

 

 

-    Compartiment juridic :                        Puscasu Loredana        _______________ 

 

-    Birou contabilitate, impozite si taxe:   Neferu Dumitru           _______________ 

 

- Compartiment patrimoniu             Blaga Lucian -Marius       _______________ 

 

-  Compartiment Servicii publice comunitare _____________________________ 

 

 

 

 

Primar, 

ing. Victor MALAC 

                                                             .................. 


