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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR  

NR. 651 DIN 04.02.2022 

 

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. 13 din data 

de 04.02.2022, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marca, care va avea 

loc în data de 10.02.2022, 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 2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 

2022, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore, apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completarile ulterioare 

 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul fiscal 

2022 

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Marca  în calitate de asociat în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei 

 

5. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 

tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a 

cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de 

ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică 

finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr. 379/2020 

 

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

Comunei Marca pentru anul 2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Rețea de aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea 

Porț, comuna Marca, județul Sălaj” 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Marca, pe 

anul 2022 

 

9. Probleme curente 

 

 

PRIMAR, 

Ioan ȘUMĂLAN 

 

 

 

 

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. 651 DIN 04.02.2022 

 

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. 13 din data 

de 04.02.2022, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marca, care va avea 

loc în data de 10.02.2022, 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 2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 

2022, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore, apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completarile ulterioare 

 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul fiscal 

2022 

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Marca  în calitate de asociat în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei 

 

5. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 

tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a 

cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de 

ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică 

finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr. 379/2020 

 

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

Comunei Marca pentru anul 2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Rețea de aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea 

Porț, comuna Marca, județul Sălaj” 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Marca, pe 

anul 2022 

9. Probleme curente 

 

 

PRIMAR, 

Ioan ȘUMĂLAN 

 

 

 

 

 

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    _____________________ 

 


