
R O M Â N I A  

JUDEȚUL SATU MARE  

COMUNA DOROLȚ 

Nr. 726  din 18.02.2019 

C O N V O C A T O R   

   Având în vedere prevederile art. 39 alin. (4) și alin.(6) ale Legii nr. 215/2001 cu privire 

la Administrația publică locală modificată, completată și republicată.    

Primarul comunei Dorolț, județul Satu Mare, convoc ședința ordinară  a Consiliului local Dorolț  

pe data de  28.02.2019 cu începere de la orele 15:00, la Primăria Comunei Dorolț, județul  Satu 

Mare.   

1).Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de acţiune şi lucrări de interes local în 

vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii venitului minim garantat conform Legii 

416. 

         2).  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea   prețului de referință pe anul  2019,  la  vânzarea     

         masei lemnoase din pădurea proprietatea comunei Dorolț, precum și  stabilirea volumului de             

         masă lemnoasă destinată consumului propriu. 

3). Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de  asistență  juridică,  

consultanță și de reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea promovării unor acțiuni 

de către UAT Dorolț. 

4) Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  contului de încheiere al exerciţiului bugetar 

pe anul 2018 al  ordonatorului  de credite al Consiliului Local  Dorolt, judeţul Satu Mare. 

5) Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  încheierii executiei bugetare aferentă activității de 

administrare a pădurilor  proprietate a comunei  Dorolț, pe anul 2018, aprobarea  bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și aprobarea devizului de regenerare a pădurilor pentru 

anul 2019. 

6).Proiect de  hotărâre  cu privire la  aprobarea cererii depuse de domnul  Kiss Zsolt administrator 

la S.C. Erlifruits SRL cu privire la eșalonarea la plată a unei sume reprezentând impozit datorat.  

7). DIVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

GĂMAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Numele  si  prenumele Semnătura 

1.VINCZE ALEXANDRU  IOSIF  

2. KULITAR MIHAI  

3. ZAITI REIMOND  GYULA  

4. LAZIN IOSIF  

5. ORY  IULIU  

6. SARKADI SANDOR  

7. PETER TIBERIU  

8. CSORVASI IMRE  

9. KOCH IANOS  

      10. PAPP JANOS  

      11. PAPP TIBERIU  

      12. VINCZE IULIU  

      13. KUPAS IOAN  



  

 


