
 

 

Nr. 336/ 03.11.2020 

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 13.10.2020 :  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice 

navetiste – inițiator primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al 

comunei Dor Mărunt, jud. Călărași – inițiator primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al anului 2020 

– inițiator primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării anexelor C2 și C3 din cartea funciară nr. 23648 a 

comunei Dor Mărunt, situate în încinta primăriei Dor Mărunt - – inițiator primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru unitățile 

de învățământ din comuna Dor Mărunt, în vederea achiziționării de tablete pentru uz școlar – 

inițiator primar 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor 

Mărunt – inițiator primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice pentru lucrarea de reparații 

curente gard sediu primărie – inițiator primar 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Dor Mărunt în consiliile 

de administrație ale Școlilor Gimnaziale Dor Mărunt și Dâlga pentru anul școlar 2020-2021 – inițiator 

primar 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de functii ale 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt – inițiator primar 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu străzi pe care se va așterne frezură asfaltică – inițiator 

primar 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2020 – inițiator primar 

 

 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 10 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. 

 

 

Secretar general  

Constantin VĂTAFU 


