
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL SATU-MARE 

PRIMARUL COMUNEI CĂMĂRZANA 

DISPOZIȚIA NR. 48/2021  
privind convocarea consilierilor locali  

ai comunei Cămărzana în şedinţă publică ordinară 
 
Primarul comunei Cămărzana 
Având în vedere: 

- Prevederile art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1), lit.”a”, art.196 alin.(1), lit.”b”, art.197 
alin.(1)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

- Referatul nr. 3306/23.09.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Cămărzana, 

DISPUNE : 

Art.1.  La data de 28.09.2021, orele 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Cămărzana, 
vor fi convocaţi consilierii locali ai comunei Cămărzana în şedinţa publică ordinară 
cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Cămărzana, județul Satu-Mare, pe trimestrul  III, anul 2021 și 

modificarea listei de investiții 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumul burselor școlare 

acordate elevilor Școlii gimnaziale Cămărzana în anul școlar 2021-2022 

3. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase provenite din 

partida nr. 2100148304830P - produse principale, tăieri progresive, punere în 

lumină, conform amenajamentului silvic 

4. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase provenite din 

tăieri de îngrijire –rărituri, conform amenjamentului silvic 

5. Diverse: 

-  prezentarea Consiliului local Cămărzana a unei copii de pe Raportul de audit 

financiar înregistrat la Camera de Conturi Satu Mare sub nr. 

24775/28.07.2021 și la Primăria Cămărzana sub nr. 2526/28.07.2021, 

încheiat ca urmare a misiunii de audit financiar asupra conturilor de execuție 

pe anul 2020 și de pe Decizia nr. 49/30.08.2021 privind înlăturarea 

deficiențelor constatate și consemnate în Raport  ; 

- probleme edilitar-gospodărești 

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor 
locali la sediul primăriei Cămărzana fiind invitați în acest sens să formuleze și să 
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 
Art.3.  (1) Comisia de specialitate din domeniul buget – finanțe - programe de dezvoltare 

economică, a Consiliului local Cămărzana va analiza și aviza proiectul de hotărâre de 
la punctele 1, 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi.  



             (2) Comisia de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, 
activitate juridică și de disciplină a Consiliului local Cămărzana va analiza și aviza 
proiectul de hotărâre de la punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi.  
(3) Comisia de specialitate din domeniul muncă și protecție socială, activități social-
culturale, culte, învățământ, sănătate și familie a Consiliului local Cămărzana va 
analiza și aviza proiectul de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

 
Art.4.  Prezenta se va comunica Instituției Prefectului – Județul Satu-Mare și se va aduce la 
cunoștința publică prin afișare. 
 

Cămărzana la 23.09.2021 
 
 
 

 
PRIMAR, 

Ionici Florin-Dumitru 
CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR GENERAL AL UAT , 
Honca Cristina-Mariana 

 
 


