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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR  

NR. 442 DIN 27.01.2021 

 

CONVOCATOR 

 

          În temeiul art. 134, alin. (1) și alin (3), lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi în conformitate cu Dispoziţia 

Primarului nr. 8 din data de 27.01.2021 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Marca, care va avea loc în data de 02 februarie 2021, ora 09:00, la sediul 

Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

februarie, martie și aprilie ale anului 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din 

comuna Marca  pentru anul școlar 2021 - 2022 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către 

persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completarile ulterioare 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru 

perioada 2021-2024, doar în format electronic 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statutului comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpararii imobilului – teren de 5.800 mp 

cu put forat la adancimea de 50 m, situat in localitatea Port, nr 999999, jud Salaj 

identificat prin CF nr 51376 Marca si insusirea raportului de evaluare intocmit de 

evaluator atestat de ANEVAR Moisi Marius Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea și cuprinderea unor bunuri imobile-

terenuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Marca 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea cuprinsului Hotărârii nr. 18 

din 30 august 2010 a Consiliului local Marca și a anexei acesteia cu privire la 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 30 

octombrie 1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Marca 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor 

al Comunei Marca pentru anul 2021 

10. Probleme curente 
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PRIMAR, 

ȘUMĂLAN IOAN 

 

 

 

 

 

1. Ardelean Teodor - PSD                  _____________________ 

 

2. Bădăcean Cosmin-Ioan - PSD        _____________________  

 

3. Blidar Sorin-Ioan - PNL               _____________________ 

 

4. Costruț Pavel - PNL                      _____________________ 

 

5. Dombi Arpad - UDMR                _____________________ 

  

6. Lazoc Ioan Mitica - PSD             _____________________ 

 

7. Lonte Ioan - PMP                         _____________________ 

 

8. Opriș Nicușor-Marcel - PNL        _____________________ 

 

9. Pușcaș Danuț-Vasile - PNL          _____________________  

 

10. Strava Vasile-Dorin - PSD           _____________________  

                               

11. Zmole Florian-Dumitru - PNL     _____________________ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR  

NR. 442 DIN 27.01.2021 

 

INVITAȚIE 

 

          În temeiul art. 134, alin. (1) și alin (3), lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi în conformitate cu Dispoziţia 

Primarului nr. 8 din data de 27.01.2021 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Marca, care va avea loc în data de 02 februarie 2021, ora 09:00, la sediul 

Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

februarie, martie și aprilie ale anului 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din 

comuna Marca  pentru anul școlar 2021 - 2022 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către 

persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completarile ulterioare 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru 

perioada 2021-2024, doar în format electronic 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statutului comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpararii imobilului – teren de 5.800 mp 

cu put forat la adancimea de 50 m, situat in localitatea Port, nr 999999, jud Salaj 

identificat prin CF nr 51376 Marca si insusirea raportului de evaluare intocmit de 

evaluator atestat de ANEVAR Moisi Marius Mihai 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea și cuprinderea unor bunuri imobile-

terenuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Marca 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea cuprinsului Hotărârii nr. 18 

din 30 august 2010 a Consiliului local Marca și a anexei acesteia cu privire la 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 30 

octombrie 1999 cu privire la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Marca 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor 

al Comunei Marca pentru anul 2021 

10. Probleme curente 
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