
 

Nr. 43/18.01.2021 

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 29.01.2021 :  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  23.12.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, a unor mandate de consilieri locali. 

3. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de 

înmormântare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de investiții 

”Grădinița cu program normal – 3 grupe, localitatea Dâlga, com. Dor Mărunt, jud. Călărași”. 

5. Proiect de hotărâre privind înrolarea UAT Dor Mărunt în Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar și modul în care este suportat comisionul 

bancar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul 

de investiții ”Studiu de fezabilitate pentru extindere rețea de distribuție gaze naturale în com. Dor 

Mărunt, sat Dâlga, jud. Călărași”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice 

navetiste pe lunile octombrie și noiembrie, anul 2020. 

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Dor Mărunt în vederea 

exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a  Asociaților din cadrul ADI ”ECOAQUA” Călărași. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar. 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dor Mărunt, jud. Călărași. 

11. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile terenuri. 

12. Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II  al anului 

2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și 

aprilie, anul 2021. 

14. 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 


