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DISPOZIȚIE 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Dor Mărunt in ședinta ordinară  

la data de 27.07.2020, ora 12.00 

 

Iacomi  Ion, primarul comunei Dor Mărunt , județul Călărași 

 

  Având în vedere: 

• prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin(1) lit. a), alin. (2)(3) lit b), art. 155 alin (3) lit. b), art. 197 alin (1) și 

(4), art. 198 și art. 243 alin. (1) lit a) și e) din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul Administrativ; 

In temeiul 196 alin (1) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

DISPUN 

Art.1 – Se convoacă Consiliului Local al comunei Dor Mărunt, în ședința  ordinară, în  data de 27.07.2020, 

ora 12.00,  la sediul Primăriei comunei Dor Mărunt, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17.06.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem video de 

monitorizare a principalelor căi de comunicație rutieră din satele Dor Mărunt, Dâlga, Înfrățirea, Pelinu și 

Ogoru”, comuna Dor Mărunt, jud. Călărași.  

3. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a imobilului fost Spital TBC Dor Mărunt. 

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

investiții “Inființare parc «Regele Carol I», în parcela cu nr.cad.23410, in suprafata de 4504 mp, situata in 

intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi” 

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

investiții “Extindere parc «Valea Gerului» în parcelele cu numerele cadastrale 23411 si 24464, cu suprafetele 

de 5338 mp si respectiv de 9745 mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul 

Calarasi” 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru lucrări de reparații curente 

ale străzilor din comuna Dor Mărunt 

7. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Dor Mărunt nr. 45/09.07.2009 privind 

aprobarea PUZ – Construire parc logistic extravilan și parțial intravilan comuna Dor Mărunt, sat Dâlga, 

județul Călărași 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2020. 
 

Art.2 – Secretarul general al comunei Dor Mărunt va comunica prezenta dispoziție persoanelor si 

instituțiilor interesate. 

              PRIMAR               AVIZEAZĂ  p. SECRETAR GENERAL  

           Ion IACOMI                   Constantin VĂTAFU    

                              L.S.  
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