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D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 

     privind convocarea de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti, marti, 07.07.2020   

 
 

 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

 

Avand in vedere: 

- Necesitatea supunerii spre aprobare in regim de urgenta a proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, datorita 
faptului ca: s-a initiat achizitia unui utilaj - tocator pentru vegetatie cu ciocane si sistem copiere      teren- in baza 

H.C. nr. 37/2019 privind aprobarea achizitionarii unor bunuri si servicii, emitandu-se in acest sens factura proforma  

nr.LGK20200156/02.07.2020 cu termen de plata 09.07.2020; Acest utilaj este imperios necesar pentru cosirea 

vegetatiei abundente,  in special a buruienii ambrozia ce s-a extins in urma ploilor din ultima perioada. 
Potrivit: 

- prevederileor art.133 alin.(2) lit.”a”, art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) si alin.(4) si art. 135 alin.(3) din O.U. nr.57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;     

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b”  din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 

ulterioare;     
 

 

 
         D  I  S  P  U  N: 

 

 
Art.1.(1)Se convoaca de indata, in sedinta extraordinara, Consiliul Local al comunei Doicesti,marti,                                      

07 iulie 2020, ora 1400. 

          (2)Sedinta se desfasoara la sediul Primariei comunei Doicesti din str. Coloniei nr. 62. 
   (3)Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local cuprinde :  

1.Alegerea presedintelui de sedinta. 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local prin depasire de venituri si virare de credite bugetare de la 

un capitol la alt capitol bugetar ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 31/06.07.2020; 

 
Art.2.Secretarul comunei va aduce la cunostinta  publica proiectul ordinii de zi al sedintei consiliuluil local, prin 

afisarea  pe pagina de internet la www.primariadoicesti.ro    . 
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