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Nr. înregistrare: 40911/ 19.08.2021 

Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.19/23.02.2017, cu 
referire la completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local Dumbrăvița referitor la administrarea eficientă a societăților comerciale din 
subordine,, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma 
redactată, însoțit de referatul de aprobare nr.  40912 /19.08.2021, 
 
Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş, întrunit în ședință ordinară; 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 
 art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
 art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art.109, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit a), alin.(3), lit.a) și lit.c), alin.(14), 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; 
 O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a interpinderilor publice; 
 H.G. nr.722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 pentru guvernanța corporativă a 
interpinderilor publice; 
 

Luând act de: 

 Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Dumbrăviţa în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr.40912/19.08/2021, la prezentul proiect de hotărâre 
prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre;  

 Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița, cu nr. 19/23.02.2017, privind 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 
Dumbrăvița referitor la administrarea eficientă a societăților comerciale din 
subordine ; 

 Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița, cu nr.8/28.01.2021, privind 
modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.19/23.02.2017,  
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În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a), din O.U.G. nr 57/2019  privind 
Codul administrativ,  
Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa  

 
HOTĂRĂŞTE  

 
   Art.1. Se aprobă modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL 
nr.19/23.02.2017, cu referire la completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local Dumbrăvița referitor la administrarea eficientă a 
societăților comerciale din subordine, în ceea ce privește atribuțiile comisiei, după 
cum urmează : 

” Comisia formată din consilierii : Grui Sergiu-Dorin, Bledea Vasile și Zincă Ovidiu are 
următoarele atribuții :  

 Inițiază procedura de selecție pentru ocuparea postului de administrator 
pentru societățile comerciale de subordonare locală; 

 Prezintă plenului Consiliului local propunerile rezultate în urma finalizării 
procedurii de selecție. ” 

    Art.2. Celelalte prevederi ale hotărârii mai sus menționate rămân 
neschimbate.  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Comunei Dumbrăvița - domnul Horia-Grigore Bugarin și consilierii locali desemnați la 
art.1.  

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică conform  art. 197  și art 243 alin. (1),  lit. 
e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
 Primarului comunei Dumbrăviţa; 
 Consiliului local la comunei Dumbrăvița; 
 Persoanelor desemnate la art.1 din Hotărâre; 
 Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei. 

 
                  Iniţiator, 
  Viceprimarul comunei Dumbrăviţa                   Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                   Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 
        …………………………………..                                  ………………………………………………                  
           Sergiu – Dorin GRUI              L.S.                       Ramona Diana MARINCHI                                        
 
 



                  
 

 
 

COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ 
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31 
TEL: 0256/214272, FAX:0256/401095, CUI: 4663480 

e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro 
website: http://www.primaria-dumbravita.ro 

 

 

NR. 40915 /19.08.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 Subsemnata jr. Marinchi Ramona-Diana, în calitate de secretar general al 
UAT comuna Dumbrăvița, prin prezentul raport supun atenției dvs.  : 

 Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea pct.3 din Anexa 
nr.1 la HCL nr.19/23.02.2017, cu referire la completarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local Dumbrăvița referitor la 
administrarea eficientă a societăților comerciale din subordine, în ceea ce 
privește atribuțiile comisiei având ca inițiator Viceprimarul comunei 
Dumbrăvița, înregistrat cu nr.40911/19.08.2021, 

  

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinte condițiile 
de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
adminsitrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi 
dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei 
Dumbrăvița, din data de 26.08.2021.  

 
Față de cele constatate și menționate mai sus în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare (prevederile Legii nr.287/2009 privind noul Cod Civil Român,  
ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, susțin și propun Consiliului Local Dumbrăvița adoptarea 
proiectului de hotărâre nr. 40911/19.08.2021, în forma inițiată de către 
viceprimarul comunei Dumbrăvița. 

 
Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 

 
  ……………………………………………… 

Jr. Ramona Diana MARINCHI 
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