
TNUNA

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52t2OO3 privind transparenfa
decizionald in administratia publicd locald, aducem la cunogtinli publicd urmdtoarele
proiecte de hotdrdre, care constituie obiectul dispoziliei primarului Coniunei pdulegti,
judetul Satu Mare, prin care se dispune

Convocarea Consiliului Local al Comunei Pdulegti

in gedinld de indatd 4tn

pentru data de 20.02.2018 (martil. orele 10.00

la sediul Primariei Comunei Piulegti, str. PrincipalS nr. 83, judelul Satu Mare, in sala de
gedinfd, cu urmdtoarea ordine de zi:

Ordinea de zi :

1. Proiect de hotdrdre privind revocarea poziliilor 7 Si 8 din Anexa H.C,L. nr. I9/20.03.2017 privincl
insuSirea documentaliei pentru primd inscriere a unor imobile in domeniul public al Comunei
PauleSti, .judelul Sqtu Mare ;

2. Proiecl de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat privind implementarea
proiectului "CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA,
PREI"ENIREA RISC(IRILOR $l MANAGEMENTUL DEZASTRELOR" intre Comuna Odoreu,
Comuna Halmeu, Comuna Viile Satu Mare, Comuna Paulesti si Tyukodi Onkentes Tuzolto
Lgyt'.sulet

3 Proiect de hotdrdre privind aprobarea implementdrii proiectului de cooperare transfrontalierd
,,(,EI\ITRU TRAI{SFRONTALIER INTEGRAT PE"NTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA
RISCURILOR V MANAGEMEI{TUL DEZASTRELOR" Si a co/inanldrii acestuia;

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului Bugetului local de Venituri Si Cheltuieli al
Comunei PduleSti, judelul Satu Mare, pe anul 2018,'

5. Proiect de hotdrare privind inscrierea provizorie tn carteafunciard tn domeniul public a Comunei
PauleSti, judelul Satu Mare a unei suprafetre de 8952 mp., terenul de fotbal situat in locaitatea
Hrip:

6 Proiect de hotdrare privind inscrierea provizorie in cartea /unciard in domeniul public a Comunei
PauleSti a unui imobil situat in Amali, judelul Satu Mare;

7. Proiecl de hotdrdre privind tnscrierea provizorie in carteafunciard a unei suprafele de 4012 mp.
situatd in Amali, in domeniul public a Comunei PduleSti, judelul Satu Mare;

8. Proiect de hotdrare privind inscrierea provizorie in cartea .funciard in domeniul public a Comunei
PduleSti u unui imobil situat in Amali, judelul Satu Mare;

9 Proiecl de hotardre privind tns'crierea provizorie in cartea .funciard in domeniul public a Comunei .

PauleS'ti a unui imobil situat in PduleS'ti, ludelul Satu Mare;
l0.Proiect de hotdrdre privind acordarea dreptului de uz Si servitute cu titlu gratuit conform

proiectului nr. 4920/3/2017 "Cresterea sigurantei in functionare, trifazare LEAJT in loc. Petin
zona PTA 4608":

PiuleSti la 19.02.20'18

*materialele inscrise pe ordinea de zi se pot consluta zilnic, de luni - vineri, intre orele 8,00 -13,00 la secretarul comunei, la
sediul Pimdriei din Paulegti, str. Principala nr. 83, jude(ul Satu Mare, telefon 0261 757 355,
**cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugesfli opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice, conform legii republicate nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
**" materidde inscrise pe ordinea de zi se comunica in format electronic, dupa caz.


