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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR  

NR. 1661 DIN 23.03.2021 

 

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. 18 din data de 23.03.2021, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Marca, care va avea loc în data de 29 martie 2021, ora 13:00, la sediul 

Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 
 

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

2022 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea punerii la dispozitie cu titlu gratuit, a 

spațiilor de pe imobilul – Școala Șumal, proprietatea publică a Comunei Marca, în 

vederea amplasării unui sistem  de avertizare-alarmare în cadrul Proiectului 

,,Watman - Sistem Informational pentru managementului integrat al apelor – etapa 

II" 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Marca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a Regulamentului de funcționare a 

Grupului de lucru privind aşezările informale 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare  a eşalonărilor la 

plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele 

fizice şi persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 

19 din 28 octombrie 1999 a Consiliului local Marca cu privire la însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Marca. 

7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Marca 

a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Marca 

8. Proiect de hotărâre privind menținerea coeficienților de ierarhizare aferenți 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria comunei Marca, așa cum au fost 
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stabiliți prin HCL nr. 5 din 30.01.2020, conform anexelor nr. 1 și 2, precum și 

completarea  anexei nr. 2 ca urmare a înființării postului de administrator public 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietate publică 

a comunei Marca, înscris în C.F. nr. 50102 Marca, cu nr. cad. 50102 

10. Probleme curente 

 

 

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. 1661 DIN 23.03.2021 

 

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. 18 din data de 23.03.2021, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local 

al comunei Marca, care va avea loc în data de 29 martie 2021, ora 13:00, la sediul 

Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 
 

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

2022 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea punerii la dispozitie cu titlu gratuit, a 

spațiilor de pe imobilul – Școala Șumal, proprietatea publică a Comunei Marca, în 

vederea amplasării unui sistem  de avertizare-alarmare în cadrul Proiectului 

,,Watman - Sistem Informational pentru managementului integrat al apelor – etapa 

II" 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Marca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a Regulamentului de funcționare a 

Grupului de lucru privind aşezările informale 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare  a eşalonărilor la 

plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele 

fizice şi persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 

19 din 28 octombrie 1999 a Consiliului local Marca cu privire la însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Marca. 

7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Marca 

a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Marca 

8. Proiect de hotărâre privind menținerea coeficienților de ierarhizare aferenți 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria comunei Marca, așa cum au fost 
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stabiliți prin HCL nr. 5 din 30.01.2020, conform anexelor nr. 1 și 2, precum și 

completarea  anexei nr. 2 ca urmare a înființării postului de administrator public 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietate publică 

a comunei Marca, înscris în C.F. nr. 50102 Marca, cu nr. cad. 50102 

10. Probleme curente 

 

 

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     _____________________ 

   

 


