
 

Nr. 78/16.02.2021 

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 26.02.2021 :  

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de către Judecătoria Lehliu Gară: 

1. Dumitrache Dan 

2. Herea Mihăiță 

3. Popa Lucia Carmen 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de  29.01.2021. 

3. Proiect de hotărâre modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/03.11.2020 privind constituirea 

Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate – Inițiator primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, 

de pe raza adminitrativ – teritorială a comunei Dor Mărunt. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare ”Notă 

conceptuală” și ”Temă de proiectare” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt Sat” 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 1/12.02.2021 la Contractul de 

concesiune nr. MECMA 16/26.01.2010 a serviciului public de distribuție a gazelor naturale 

în localitatea Dor Mărunt, privind extinderea zonei concesionate a serviciului de utilitate 

publică de distribuție a gazelor naturale în localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga Gară, Înfrățirea 

și Pelinu. 

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

didactice navetiste pe lunile decembrie, anul 2020 și ianuarie, anul 2021 

9. 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 


