
 

 

Nr. 203/17.07.2020 

A N U N Ț 

 

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

aducem la cunoștința publică anunțul de intenție referitor  la elaborarea următoarelor proiecte 

de hotărâre cu caracter normativ, supuse dezbaterii Consiliului local în ședința care va avea 

loc în data de 27.07.2020 :  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de îndată din 17.06.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 

”Sistem video de monitorizare a principalelor căi de comunicație rutieră din satele 

Dor Mărunt, Dâlga, Înfrățirea, Pelinu și Ogoru”, comuna Dor Mărunt, jud. Călărași.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu 

nr.cad.23410, in suprafata de 4504 mp, situata in intravilanul satului Dor Marunt, 

comuna Dor Marunt, judetul Calarasi” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Extindere parc «Valea Gerului» în parcelele cu 

numerele cadastrale 23411 si 24464, cu suprafetele de 5338 mp si respectiv de 9745 

mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul 

Calarasi” 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru 

lucrări de reparații curente ale străzilor din comuna Dor Mărunt 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2020. 
 

 Documentele ce stau la baza elaborării proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 

publice, pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Dor Mărunt, șoseaua București-

Constanța nr. 229. 

 Persoanele interesate pot transmite în scris și în termen de 8 zile de la publicarea 

prezentului anunț, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 

act normativ supus dezbaterii publice. 

            Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice se vor depune la registratura Primăriei comunei Dor Mărunt. 
 

 

p. Secretar general  

Constantin VĂTAFU 


