
 

Nr. 120/12.04.2021 

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 21.04.2021 :  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de  26.02.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea de Consiliu local nr. 

13/26.02.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Dor 

Mărunt. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decntării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice 

navetiste pe luna februarie, anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică 

sau privată a comunei Dor Mărunt în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării 

reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria comunei Dor 

Mărunt și Cabinet Individual de Psihologie Roșu Alina 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dor Mărunt, a listei obiectivelor de 

investiții. 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dor 

Mărunt, jud. Călărași,  de tip V1 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale a contractului de execuție lucrări nr. 580/2018 

privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi prin asfaltare în com. Dor Mărunt, satele Dor 

Mărunt, Dâlga și Ogoru” 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie, anul 2021. 

10. Diverse 

 

 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 


