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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR  

NR. 5208 DIN 12.10.2021 

 

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. 92 din data de 12.10.2021, se 

convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marca, care va avea loc în data de 18.10.2021, ora 

08:30, la sediul Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local  a d-lui BLIDAR SORIN-

IOAN, consilier local din partea Partidului Național Liberal și declararea ca vacant a locului de consilier 

local 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea costului mesei calde începând cu data de 13.09.2021 și 

prelungirea duratei convenției de parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia pentru anul 2022, în vederea 

implementării proiectului ,,Înfiinţare asistenţă după programul şcolar, tip After School, localitatea Marca, 

comuna Marca, județul Sălaj", precum și actualizarea costului mesei calde începând cu data de 

13.09.2021 în vederea asigurării funcționării în bune condiții a Grădiniței cu Program Prelungit Marca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 

comunei Marca, pentru perioada 2021-2025 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în 

instanță cu cabinet de avocat în Dosarul nr. 1570/309/2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021 

7. 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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INVITAȚIE 
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privind Codul administrativ şi în conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 92 din data de 12.10.2021, se 

convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marca, care va avea loc în data de 18.10.2021, ora 

08:30, la sediul Primăriei Comunei Marca, cu următoarea 

 

O R D I N E      D E       Z I: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local  a d-lui BLIDAR SORIN-

IOAN, consilier local din partea Partidului Național Liberal și declararea ca vacant a locului de consilier 

local 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea costului mesei calde începând cu data de 13.09.2021 și 

prelungirea duratei convenției de parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia pentru anul 2022, în vederea 

implementării proiectului ,,Înfiinţare asistenţă după programul şcolar, tip After School, localitatea Marca, 

comuna Marca, județul Sălaj", precum și actualizarea costului mesei calde începând cu data de 

13.09.2021 în vederea asigurării funcționării în bune condiții a Grădiniței cu Program Prelungit Marca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 

comunei Marca, pentru perioada 2021-2025 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în 

instanță cu cabinet de avocat în Dosarul nr. 1570/309/2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Marca 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2021 

7. Probleme curente 
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