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CONVOCATOR NR.         /15.02.2018 

Primarul Comunei Bixad, judeţul Satu Mare.  

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

 Vă invită să luaţi parte la şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Bixad pentru ziua de  Miercuri, 

21.02.2018, orele 17,00 care se va ţine în sala de şedinţe a Consiliului Local Bixad. 

ORDINEA DE ZI: 

1.proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017; 

2.Proiect  de hotarare cu privire la aprobarea listelor de inventariere intocmite cu ocazia incheierii exercitiului 

financiar din anul 2017 si aprobarii listelor privind casarea unor obiecte de inventar; 

3.proiect de hotărâre  cu privire la inventarierea masei impozabile existente  in anul financiar 2017, pentru 

Comuna Bixad, Judetul Satu Mare; 

4.proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei Bixad, judeţul Satu 

Mare pentru anul 2018; 

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea listei de investitii pentru Comuna Bixad, judetul Satu Mare, pentru 

anul 2018; 

6. Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta in anul 2018 

din fondul forestier proprietatea Comunei Bixad, Judetul Satu Mare ;  

7. Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , 

cu modificările şi completările ulterioare ;  

8.proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, pentru Comuna 

Bixad, Judetul Satu Mare; 

9.Diverse.                                   
__________________________________________________________________________ 
                                              Luat la cunoştinţă                                                   Prezenţa 

1. BERCE GRIGORE ………………………………………….…………………………...............................    

2. BURA VASILE ………………………………………..…………………………..…………………………    

3. DOBIE IOAN……………………………………..………………………………………..........................    

4.  FINTA GRIGORE-IACOB …………………………………………..……………………….…………..…    

5. FINTA IOAN.………………………………..………………………….…..…………………………….….    

6. GHERE GRIGORE ………………………………………..………………………….………………….….    

7. GALE VASILE ………………………………………..………………………………….………………...    

8. GRIGORUT IOAN …………………………………………….…………………………………………...…    

9. HONCA GHEORGHE  …………………………………………….……………………………………..… 

10. MAN FELICIAN …………………………………………………………………………………….…….     

11. MANITA MIHAI ……………………………………………………………………………….…………..     

12. MOLDOVAN VASILE …………………………………………………………………………….………...     

13. POP VASILE………………………………………………………………………………………………... 

14. TATAR IOAN……………………………………………………………………………………………….. 

15.TORZ IOAN…………………………………………………………………………………………………... 

PRIMAR 

Ioan TATAR  

Bixad, 15.02.2018 
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