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DISPOZIȚIE 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Dor Mărunt in ședinta ordinară  

la data de 13.11.2020, ora 10.00 

 

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 13.11.2020, 

ora 10.00,  la sediul Primăriei comunei Dor Mărunt, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  03.11.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Dor 

Mărunt, jud. Călărași  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al anului 2020 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării anexelor C2 și C3 din cartea funciară nr. 23648 a comunei 

Dor Mărunt, situate în încinta primăriei Dor Mărunt 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru unitățile de 

învățământ din comuna Dor Mărunt, în vederea achiziționării de tablete pentru uz școlar  

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Dor Mărunt 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice pentru lucrarea de reparații curente 

gard sediu primărie  

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Dor Mărunt în consiliile de 

administrație ale Școlilor Gimnaziale Dor Mărunt și Dâlga pentru anul școlar 2020-2021 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de functii ale aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Dor Mărunt 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu străzi pe care se va așterne frezură asfaltică 

12. 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  SECRETAR GENERAL  

           Ion IACOMI                   Constantin VĂTAFU    

                              L.S.  
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