
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

COMUNA DUMBRĂVIŢA                                                   

PRIMARUL COMUNEI DUMBRĂVIŢA  
 

DISPOZIŢIE 

Privind convocarea Consiliului Local Dumbrăviţa în şedinţă ordinară, pentru data de 

22.12.2020,  ora 17,00,  ședința care  se  va desfăsura online prin mijloace 

electronice de comunicare prin intermediul aplicatiei ZOOM CLOUD 

MEETINGS   

 

             Primarul comunei Dumbrăvita, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege; 

            Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

         
a) Hotarârii de Guvern nr. 394/2020,  privind declararea stării de alertă pe 

teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; 

b) Hotarârii de Guvern nr. 856/14.10.2020,  privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; 

c) Hotarârii de Guvern nr. 967/12.11.2020,  privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; 

d) art.133  alin. (1),  art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), din OUG nr.57/2019,  

privind Codul administrativ; 

      În temeiul prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), art.196 alin.1 lit. b),  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul  administrativ, primarul comunei Dumbrăvița 

 

  DISPUNE: 

      Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa în  data de 22.12.2020,  

orele  17, 00  în şedinţă ordinară care se va desfășura online prin mijloace 

electronice de comunicare prin intermediul aplicatiei ZOOM CLOUD MEETINGS  

cu următoarele materiale înscrise pe 

 

                                                     PROIECTUL  ORDINII DE  ZI: 

 

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

pe 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. 
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2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

2021 în U.A.T. comuna Dumbrăvița. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării prevederilor O.U.G. nr.69/2020 

referitoare la anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 

31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Dumbrăvița și aprobarea 

procedurii de acordare a anulării accesoriilor. 
      Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1,2,3 

     4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei  la domeniul privat al comunei 

Dumbrăvița,  în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilelor înscrise 

în anexă, provenite din renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru drum, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe care vi-l 

inaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în formă redactată, insoțit de referatul 

de aprobare nr. 50420 /11.12.2020 

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

5. Proiect de hotărâre privind  achizitionarea serviciilor juridice de consultanță de 

asistenta si de reprezentare pentru apărarea intereselor U.A.T comuna Dumbrăvița 

în justiție a dosarelelor cuprinse în anexă. 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităților acordate unor categorii de 

cetățeni/entități domiciliati/sediul pe raza uat Dumbravita, la plata transportului 

public asigurat și prestat în aria de competență a Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara  
  Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 1,2, 3 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului local 

Dumbravita in AGA  din cadrul Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea 

Turismului Timiș 

Iniţiator: primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr. 3 

      8. Cereri/diverse 

Art. 2. În temeiul prezentei dispoziţii, se va transmite tuturor consilierilor locali, 

convocatorul cu ordinea de zi, pentru a lua parte la şedinţa extraordinară convocată.  

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit atât prin intermediul poştei 

electronice cât şi printat la şedinţele de Comisii. 

        Art. 3. Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 

asupra proiectelor de  hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut la  art.1. 

din prezenta dispozitie. 
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       Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica conform prevederilor OUG nr. 57/2019,  

privind  Codul administrativ: 

 

- Instituţiei Prefectului judeţului Timiş; 

- Dlui primar Horia-Grigore BUGARIN                                     ; 

- Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei  

 

 

           Nr. 401 / 16.12.2020       

                PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVITA                    Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                     SECRETAR  GENERAL AL U.A.T. DUMBRĂVITA 

            ……………………….                                

           Horia-Grigore BUGARIN                                       ………………………… 

                                                                        L.S.           Marius ROSIAN-MITROVICI    
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI 

NR. 401/2020 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE

 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției
1
) 

       

16.12.2020 
 

2 Comunicarea către prefectul județului
2
) …/12/2020  

3 Aducerea la cunoștință publică
3+4

) …/12/2020  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3+4

) …/12/2020  

5 
Dispoziția devine obligatorie

5
) sau produce efecte juridice

6
), 

după caz 

…/12/2020 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea 

actelor administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

 

 


