
 

Nr. 277/06.09.2021 

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 16.09.2021, ora 10.00:  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de  03.08.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor 

didactice navetiste pe luna iunie, anul 2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unui sprijin financiar Parohiei Sfântul 

Gheorghe din comuna Dor Mărunt. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plată pentru operarea serviciului de 

salubritate. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului de salubritate. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul de execuție lucrări 

nr. 580/2018 privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi prin asfaltare în com. Dor 

Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de concesiune cu 

C.M.I. Donescu Cristian – Casius, C.M.I. Ungureanu Delia, Brotac Medical Center SRL și  

Brotac Medical Labor Farm SRL. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice pentru lucrări 

de reparații curente obiective de interes public. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2021.  

11. 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 


