
 

ROMÂNIA         

JUD. SATU MARE        

PRIMĂRIA ORAȘULUI      

NEGREȘTI-OAȘ 

 

DISPOZIȚIA NR. 200 /2020 

privind convocarea în ședință ordinară  

a Consiliului Local Negrești-Oaș 

în data de 26.06.2020 

 

 

 

Primarul orașului Negrești-Oaș, d-na Aurelia Fedorca validată în funcție prin Încheierea 

nr. 904/21.06.2016, pronunţată de Judecătoria Negrești-Oaș 

 

         Având în vedere: 

 Prevederile art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a, alin (3) lit.a, alin. (5) , art.196, alin.(1), 

lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

DISPUNE: 

 

 

       Art.1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Negrești-Oaș în ședință ordinară care va avea 

loc în data de 26.06.2020, la ora 14,00 la sediul Primăriei în sala de ședințe a Consiliului local și se 

va desfășura prin mijloace electronice , printr-o platformă online de videoconferință și pe site-ul 

www.negresti-oas.ro, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face 

parte integrantă din aceasta. 

         Art.2.(1) Convocarea va fi asigurată de secretarul general al orașului, telefonic prin d-na 

Silaghi Liliana-Laura-consilier juridic în relația  cu Consiliul local. 

                   (2) Materialele menționate în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-

mail, pe grupul de WhatsApp și pe suport de hârtie , potrivit opțiunilor acestora.  

                   (3) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului local al orașului Negrești-Oaș în baza competențelor acestora  conform Anexei. 

                   (4) Consilierii locali sunt invitați să formuleze si să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre. 

         Art.3. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Satu Mare pentru verificarea 

legalității și secretarului orașului Negrești-Oaș pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

 

                                                                                                                   Negrești-Oaș la 19.06.2020 

PRIMAR 

AURELIA FEDORCA 

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT 

                  CIONCA IOAN 

 

 

 

 

Întocmit: c.j.Silaghi Liliana-4 exp 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                             Anexă la Dispoziția nr.200/19.06.2020 

JUD. SATU MARE        

PRIMĂRIA ORAȘULUI      

NEGREȘTI-OAȘ 

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Negrești-Oaș 

din data de 26.06.2020 

 

 

        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Luna Șes” pentru anul 2020-inițiator primar 

       Comisia de specialitate nr.1 

        2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020-inițiator primar 

Comisia de specialitate nr.1 

        3.Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 

martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Negrești-Oaș, precum și acordarea unor facilități la 

plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și a chiriei datorate pentru ocuparea 

domeniului public-inițiator primar 

Comisia de specialitate nr.1 

       4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.33/2020 privind aprobarea derulării și 

finanțării din bugetul local al orașului Negrești-Oaș, a programului ”Start spre o educație 

digitalizată”- inițiator primar 

Comisia de specialitate nr.1 

        5.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență  pentru situații deosebite-

inițiator viceprimar 

Comisia de specialitate nr.1 

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție 

energie electrică din localitatea Negrești-Oaș, str. Cherechiș, județul Satu Mare ”-inițiator primar 

Comisia de specialitate nr.1 

        7.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru 

imobilele – terenuri – pentru captare râu Talna, localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare-inițiator 

primar 

Comisia de specialitate nr.2 

         8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Amenajare exterioară Sală de 

Sport cu Tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș- inițiator primar 

Comisia de specialitate nr.1 

         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și 

detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare apa-canal și sistem rutier pe străzile: 

str. Pădurii (tronson str. Pădurii – str. Vâltori), str. Magnoliei, str. Podului, str. Zorilor (tronson 

Livezilor-Popesti),  str. Tineretului, str. Pietrosului, str. Borcutului (tronson str. Tudor Vladimirescu 

– str. George Coșbuc, tronson str. Lăcrimioarelor – str. Luna),  str. Lăcrimioarelor, str. Gării 

(tronson str. Mihai Eminescu – str. 1 Iunie), în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare” - inițiator 

primar 

Comisia de specialitate nr.1 

       10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune  dintre  Oraşul Negrești-Oaș 

și SC TERMO FLEX AM SRL, în vederea exploatării zăcămintelor de bentonită din perimetrele 

Mujdeni, în suprafaţă totală de 975.000 mp. înscris în CF nr. 101285 nr. cadastral 101285,  al 

comunei Orașu Nou, proprietar  Oraşul Negrești-Oaș-inițiator primar 
Comisia de specialitate nr.1 



        

 

 

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru acoperirea costurilor pentru 

colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz valorificarea deșeurilor de 

ambalaje din deșeuri municipale gestionate prin contractul de delegare de concesiune ale serviciului 

de salubrizare nr.16882/02.08.2019 al U.A.T Oraș Negrești-Oaș și a încheierii acestuia cu 

S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizație care implementează răspunderea 

extinsă a producătorilor-inițiator viceprimar  

Comisia de specialitate nr.1 

        12. Prezentarea raportului de activitate și a rezultatului financiar pentru anul 2019 întocmit de  

Ocolul Silvic Negrești Oaș ; 

        13. Proiect de hotărâre privind  valorificare unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul 

Silvic Negrești Oaș-inițiator viceprimar 

Comisia de specialitate nr.1 

        14. Prezentarea raportului de activitate și a rezultatului financiar pentru anul 2019 întocmit de  

Ocolul Silvic Livada ; 

        15. Proiect de hotărâre privind  valorificare unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul 

Silvic Livada-inițiator viceprimar 

Comisia de specialitate nr.1 

        16. Diverse. 

 

 

 

PRIMAR 

AURELIA FEDORCA 

 

                                                                                              Vizat de legalitate 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT 

                             CIONCA IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Întocmit: c.j.Silaghi Liliana-4 exp 


