
 
 

Nr. _______________ 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 22.01.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 10 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 1 privind alipirea unor terenuri proprietatea comunei Agriș 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 2 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și 

cheltuieli  al comunei Agriș, pe anul 2019 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 3 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui 

teren, proprietatea comunei Agriș 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea nr. 4 privind numirea comisiei de evaluare a secretarului UAT Agriș pe anul 2019 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 



5. Hotărârea nr 5 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în domeniul 

situațiilor de urgență la nivelul comunei Agriș, județul Satu Mare 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

6. Hotărârea nr. 6 privind aprobarea  modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Agriș 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

7. Hotărârea nr. 7 privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 

2020 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

8. Hotărârea nr. 8 privind stabilirea indemnizatiilor personalului voluntar, pentru timpul efectuv 

de lucru prestat la interventie si la celelate activitati prevazute în programul Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgența al comunei Agriș 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

9. Hotărârea nr.9 privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei pe anul 2019 si casarea 

mijloacelor material 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

10. Hotărârea nr. 10 privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului propus spre 

finanțare în cadrul Programului de cooperare transfrontaliera Hungary-Slovakia-Romania-

Ukraine  

ENI 2014-2020 și cofinanțarea acestuia. 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

 

 



 

11. Hotărârea nr. 11 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Agriș pe anul 2020. 

 

12. Raportul primarului pentru anul 2019 

13. Raportul secretarului pentru anul 2019 

 
 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. _______________ 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 20.02.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 11 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 12 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul  2020 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 13 privind scoaterea din funcțiune a autoturismului marca Dacia Logan 

cu număr inmatriculare SM-06-PRA din parcul auto al comunei Agriș,  

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 14 privind aprobarea contractării serviciului de colectare selectivă a deșeurilor 

și a tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea nr. 15 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 



 

5. Hotărârea nr 16 privind modificarea HCL nr. 13/2017 cu privire la aprobarea modului de 

utilizare a autovehiculelor proprietate private a comunei Agriș 

6. Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

7. Hotărârea nr. 17 privind aprobarea plafoanelor maxime lunare privind consumul de 

combustibil  și stabilirea consumului mediu  pentru autovehiculele  și utiljele din dotarea Primăriei 

Comunei Agriș și a Consiliului Local Agriș 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

8. Hotărârea nr. 18 privind  organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, cu personalitate juridică, din comuna Agriș, județul Satu Mare, pentru anul școlar 2020-

2021 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

9. Hotărârea nr. 19 Privind acordarea  unor facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind 

constituirea și funcționarea parcurilor industriale 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 1645/30.03.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 30.03.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 10 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

1. Hotărârea nr. 20 Privind aprobarea  modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Local al comunei Agriș 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 21 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 22 privind aprobarea acordării unui premiu în valoare de 500 lei, de la bugetul 

local pe anul 2020, cuplurilor cu domiciliul în comuna Agriș, care aniversează 50 de ani de 

căsătorie neîntreruptă 
 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea nr. Privind modificarea HCL . 39/12.10.2017  privind aprobarea editării unei 

publicaţii semestriale de informare locală  a comunei Agriș  
Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 



 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 2144/30.04.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 30.04.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 11 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

1. Hotărârea nr. 24 Privind aprobarea  bugetului rectificat pe anul 2020 
 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 25 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la finele trimestrului 

I 2020 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 26 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul 2021 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. _________/29.05.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 29.05.2020 

 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 11 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

1. Hotărârea nr. 27 privind modificarea organigramei și  a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Agriș, județul Satu Mare 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 28 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 29 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului  - legitimaţie 

de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 
 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea  nr. 30 privind modificarea  hotărârii nr.  14/20.02.2020 privind aprobarea contractării 

serviciului de colectare selectivă a deșeurilor și a tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor  

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Hotărârea  nr. 31 privind revocarea hotărârii nr. 19/20.02.2020 privind acordarea  unor facilități 

fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale  

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL  

Al comunei , 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 3402/29.06.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 29.06.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 10 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 32 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 33 Cu privire la stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de la nivelul comunei Agriș 

  

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea  nr. 34 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea  voucherelor de vacanță 

a personalul din aparatul propriu al Primarului Agriș 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local 

al comunei Agriș 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 



 

 

 

5. Hotărârea nr 36 privind aprobarea achiziţionării unor servicii  juridice de consultanţă 

având ca obiect înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Înființare Rețea 

Alimentare cu Gaze Naturale în comunele: Agriș, Micula, Lazuri, Porumbești, Halmeu și 

Turulung din Județul Satu Mare 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 3775/21.07.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 21.07.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 11 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 37 privind acordarea unor facilități fiscale privind impozitul anual pe clădiri 

sau a taxei lunare pe clădiri și de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 38 privind Acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute 

la art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea și funcționarea parcurilor industrial, 

pentru obținerea Titlului de Parc Industrial de către  SC SENERA LOGISTIC SRL 

  

 

Voturi ”pentru” – 11 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 3988/31.07.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 31.07.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 10 consilieri locali din cei 10 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 39 privind asocierea comunei Agriș cu alte unităţi administrativ-

teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Înființare Rețea Alimentare cu 

Gaze Naturale M.L.A.P.H.T. din județul Satu Mare 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Podină Ionela Cătălina 



 
 

 
Nr. 4136/07.08.2020 

MINUTA 

ședinței ordinara, a Consiliului Local Agriș din data de 07.08.2020 

 

 

  Ședința s-a desfășurat în prezența a 10 consilieri locali din cei 11 în funcție. În cadrul sedinţei 

au fost adoptate următoarele hotărâri :   

 

 

1. Hotărârea nr. 40 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la finele trimestrului 

II 2020 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

2. Hotărârea nr. 41 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

3. Hotărârea nr. 42 privind aprobarea efectuării unor schimburi de teren cu construcțiile 

aferente 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

4. Hotărârea nr. 43 privind înscrierea unor străzi de pe raza comunei Agriș, în evidențele de 

publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Agriș- domeniul public 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 



 

 

 

5. Hotărârea nr. 44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiții  ”Teatru de Vară” din comuna Agriș 

 

 

Voturi ”pentru” – 10 

Voturi „împotrivă” –  0 

Abțineri – 0 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, minuta se va afișa la sediul Primăriei comunei Agriș.  

 
 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Podină Ionela Cătălina 


