
TNUNA

in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizionali in administrafia publicd locali, aducem la cunogtinli publici urmitoarele
proiecte de hotir6re, care constituie obiectul dispozifiei primarului Comunei Pdulegti,
judeful Satu Mare, prin care se dispune

Convocarea Consiliului Local al Comunei Pdulegti

in gedi nld extraordi nard

pentru data de 22.03.2019 (vineril, orele 15.00

la sediul Primariei Comunei Piulegti,
gedinti, cu urmitoarea ordine de zi:

str. Principali nr. 83, judeful Satu Mare, in sala de

Ordinea de zi :

Proiect de hotdrdre privind "Utilizarea execedentului bugetar din anul 2018 al
Comunei Piulegti, judetul Satu Mare";
Proiect de hotdrAre privind "Modificarea Statutului gi Regulamentului de organizare si
funcfionare al Ocolului Silvic Ardud R.A";
Proiect de hotdrdre privind "Aprobarea valorilor maxime ale tarifelor pentru prestdrile
de servicii de exploatari forestiere, precum si a preturilor minime de pornire a

licitatiei pentru masa lemnoasa fasonati" ;

4. Proiect de hotdr6re privind "stabilirea taxei de depozitare a gunoiului de grajd
provenit din gospoddrii, preluat la platforma de depozitare a gunoiului a Comunei
Piulegti" ;

Proiect de hotdrAre privind acordarea dreptului de uz gi servitute cu titlu gratuit
conform proiectului nr. A-18-4022 "Realizarea relelei de interes public necesare
pentru racordarea a 4locuinle situate in localitatea Piulegti, strada Petuniei" ;

Proiect de hotdr6re privind aprobarea indrcatorilor tehnico-economici la obiectivul de

investilie "Platformi betonati pentru amplasare tribuni de spectatori 200 locuri la

terenul de fotbal din Petin" ;

Proiect de hotdrdre privind "Aprobarea proceselor-verbale de inventariere a bunurilor
proprietatea Comunei Pdulegti, judetul Satu Mare, efectuat la sfArgitul anului 20'|.8"

broiect de hotirAre privind "stabilirea consumului mediu de carburanli 9i a

normativelor de consum de carburanti pentru autospeciala de stingere a incendiilor
cu api gi spumd, marca Renault, a Comunei Piulegti, judetul Satu Mare" ;

Proiect de hotirdre privind aprobarea PUZ "Deschidere de strizi, lotizare, introducere
in intravilan 9i schimbarea functiunii in zond de locuit, a parcelei inscrisi in C.F' nr.

104062 Piulegti" ;

Pdulegti la 18.03.2019

-materialele inscrise peordineadezi sepotconslutazitnic,deluni -vineri,intreoreleS,00-13,00 lasecretarul comunei, la

sediul Pimdriei din Pdutegti, str. Principatd nr. 83, judelul Satu Mare, telefon 0261 757 355,
**cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normallv supus

dezbaterii publice, conform legii republicate nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
*** materialele inscnse pe ordinea de zi se comunica in format electronic, dupa caz.
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