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        Nr. 41118/ 20.08.2021 
CONVOCATOR 

 
În temeiul, art. 133  alin. (2) lit. a),  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. 280/20.08.2021, a primarului comunei Dumbrăviţa, se 
convoacă în şedinţă ordinară toţi consilierii locali pentru data de 26.08.2021, orele 
18,00.  

Sedința se desfăsoară online-prin mijloace electronice de comunicare prin 
intermediul aplicației ZOOM CLOUD MEETINGS și cu prezență fizică în Sala de 
mese, având următorul :  

 
                                  PROIECT DE ORDINE DE  ZI:  

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct.3 din Anexa nr.1 la HCL 

nr.19/23.02.2017, cu referire la Regulamentul de organizare și funcționare, a 
Consiliului local Dumbrăvița cu referire la administrarea eficientă a societăților 
comerciale din subordine, în ceea ce privește atribuțiile comisiei;  
Iniţiator: Viceprimarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate 
nr.1, nr.2 și nr.3; 
 

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităților de identificare, ridicare,         
transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
domeniul public al comunei Dumbrăvița;  
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisiile de specialitate nr., 
nr.2 și nr.3; 
 

3. Privind aprobare denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița, nr. cad. 412655 – 
”str. Paris” și ”str. Cernăuți”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirile propuse; 
 

4. Proiect de hotărâre aprobare denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița,  jud. 
Timiș, nr. cad. A88/1/48 – ”str. Frații Buzești”; 
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Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița,  avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirea propusă; 
 

5. Proiect de hotărâre privind denumire de stradă în localitatea Dumbrăvița, jud. 
Timiș – nr. cad.409298, - ” str. Tehnologiei” și  A5/3/7/1-2/29, - ” str. Fabricii” 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1 a 
avizat favorabil denumirile propuse; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 
investiția ”Modernizare drumuri în comuna Dumbrăvița”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiția ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Dumbrăvița”; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

8. Proiect de hotărâre privind declararea apartenenței construcției ” Stație de 
ridicare a presiunii” la domeniul public al comunei Dumbrăvița; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

9. Proiect de hotărâre privind contractarea unui împrumut intern în sumă de 
10.000.000 lei; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisiile de specialitate nr.1 și 
nr.3 au avizat favorabil proiectul;  
 

10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, 
asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor UAT comuna 
Dumbrăvița/Primarul comunei Dumbrăvița în justiție, în dosarele cuprinse în 
Anexă; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.2913/27.09.2001 
dată în fața BNP Carmen Rădulescu, pentru imobilul înscris în CF nr. 128475 – CF 
nou 414052 Dumbrăvița, nr. top 164/1/9/22, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință drum, în suprafață de 2282 mp; 
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Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1496/06.09.2012 
dată în fața BNP Popescu Oana, pentru imobilele înscrise în CF 406287 Dumbrăvița, 
nr. cad. 406287, teren intravilan curți construcții în suprafață de 22 mp, și CF 
406293, nr.cad. 496293, în suprafață de 22 mp și 11 mp, teren intravilan curți 
construcții, cu destinația de drum; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1620/11.08.2005 
dată în fața BNP Claici Ana – Valentina, pentru imobilul înscris în CF nr. 2334 – CF 
nou 404382 Dumbrăvița, nr. cad. 171/11/3, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 104 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.816/20.05.2008 
dată în fața BNP Lăpădat Maria pentru imobilul înscris în CF nr. 7688 – CF nou 
408222 Dumbrăvița, nr. cad. A171/15/4, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 36 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.1980/12.09.2007 
dată în fața BNP Lăpădat Maria pentru imobilul înscris în CF nr. 2267 – CF nou 
414126 Dumbrăvița, nr. cad. A175/1/1/1/17/15, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 2180 
mp, și a ofertei de donație nr. 916/26.09.2007 dată în fața BNP Țole Nicolae, 
pentru imobilul înscris în CF în CF nr. 2267 – CF nou 414126 Dumbrăvița, nr. cad. 
A175/1/1/1/17/15, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință arabil, 
teren cu destinația de drum, în suprafață de 2180 mp, ( cotă – parte devălmașă de 
teren cu destinația de drum); 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.816/20.05.2008 
dată în fața BNP Lăpădat Maria pentru imobilul înscris în CF nr. 7688 – CF nou 
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408222 Dumbrăvița, nr. cad. A171/15/4, reprezentând teren intravilan cu 
categoria de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 36 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.3244/17.10.2004 
dată în fața BNP Graur Elisabeta pentru imobilul înscris în CF nr. 2789 – CF nou 
411277 Dumbrăvița, nr. cad. A70/1/1/5 reprezentând teren intravilan cu categoria 
de folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 1277 mp; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație nr.2515/24.06.2008 
dată în fața BNP Românu Silvia pentru imobilul înscris în CF nr. 2177 – CF nou 
405188 Dumbrăvița, nr. cad.50078, reprezentând teren intravilan cu categoria de 
folosință arabil, teren cu destinația de drum, în suprafață de 10268 din 67400, 
înscrise sub B.2, B.3 și B.4 din CF 405188; 
Iniţiator: Primarul comunei Dumbrăvița, avizare : Comisia de specialitate nr.1; 
 

19. Informarea Instituției Prefectului cu nr.8368/S2 din 09.08.2021, referitoare la 
prevederile art. 136 și art.141 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

20. Discutarea cererilor depuse : Tivadar Ion Alexandru; 
21. Diverse : adresa ANAF – referitoare la acțiunea de inspecție economico-

financiară efectuată la societatea Dumbrăvița TV; 
 
Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ADRESA Mod transmitere/ 
Semnatura primire 

1. BLEDEA VASILE          Com Dumbrăvița        e-mail 

2. CIONCĂ DANIEL          Com Dumbrăvița        e-mail 

3 FARCA DORIN         Com Dumbrăvița        e-mail 

4. FĂGĂRAȘ-ȚIGRIȘ ALEXANDRU-
GEORGE 

        Com Dumbrăvița        e-mail 

5. GRUI SERGIU-DORIN         Com Dumbrăvița        e-mail 

6. MALAC VICTOR         Com Dumbrăvița        e-mail 

7. MARGĂU SORIN-NICOLAE         Com Dumbrăvița        e-mail 

8. MIKLOS ARPAD         Com Dumbrăvița        e-mail 

9. PEREANU BOGDAN-CĂTĂLIN         Com Dumbrăvița        e-mail 
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10. PEȚ IOAN         Com Dumbrăvița        e-mail 

11. POPESCU LIVIU         Com Dumbrăvița        e-mail 

12. SÎRMON SIMONA          Com Dumbrăvița        e-mail 

13. SPERLEA ALINA-ELENA          Com Dumbrăvița        e-mail 

14. ȘANDOR DANIEL-FLORIN         Com Dumbrăvița        e-mail 

15 TELEAGĂ DANIELA-DORINA         Com Dumbrăvița        e-mail 

16 VLĂDESCU RADU -GEORGE         Com Dumbrăvița        e-mail 

17. ZINCĂ OVIDIU-CĂLIN         Com Dumbrăvița        e-mail 

      
        Preşedinte de şedinţă: consilier local PEȚ IOAN 

       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 : 

 
- cons. Juridic. Asistent Pușcașu Loredana;  
- insp. Sup. Blaga Lucian; 
- insp. de spec. Cristescu Lăcrămioara; 
- insp. de spec. Șontea Monica; 
- insp. sup. Nicola Daniela; 

 
Primar, 

Horia-Grigore BUGARIN 
 

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


