
JUDETUL DAMBOVITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOICESTI 

 
 
 

C O N V O C A T O R 
   

Avand in vedere : 

- prevederile art.133 alin.(2) lit.”a”, art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) sialin.(4) si art. 135 alin.(3) din O.U. nr.57/2019  

privindCoduladministrativ; 

Tinandcont de 

-  Dispozitia nr. 233/09.12.2020privindconvocareade indata, in sedintaextraordinara aConsiliului Local al 
comuneiDoicesti, vineri, 11.12.2020 ;  

Se convoacade indataConsiliul Local al comuneiDoicesti  insedintaextraordinara, vineri, 11.12.2020,ora1600. 

Sedinta se desfasoara la sediulPrimarieicomuneiDoicesti ,sala de sedinte, dinstr.Coloniei nr. 62.  

Proiectulordinii de zi a sedinteiconsiliului local,cuprinde: 

1.Proiect de hotarareprivinddesemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doicești, în persoana 

domnului primar ing. Stana Cozmin-Petruț, în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU L=910M, ÎN 

COMUNA DOICEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;initiator primarulcomunei; inregistrat la nr. 

55/09.12.2020; 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator,  inregistrat la nr.7188/09.12.2020;  

- raportul compartimentului de resort (Achizițiipublice) din cadrulaparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.7189/09.12.2020; 

- avizulconsultativ al comisiei de specialitate nr. 1; 

 
Mapa cu materialeleinscrise pe ordinea de zi, se pune la dispozitiapresedintilorcomisiilor de specialitate , pe 

suporthartie, odata cu semnareaprezentuluiconvocatorului. Membriicomisiilor de specialitate  suntinvitati de a formula 

sidepuneamendamentesipropuneriasupraproiectelor de hotarare examinate. 

Materialeleinscrisepeordinea de zi se pun la dispozitiaconsilierilorlocali/membrilorcomisiilor de 

specialitatepesuporthartie, odatacusemnareaprezentuluiconvocatorului. 
 

 
 

 
SECRETAR GENERAL, 

jr.  CHITU EMILIA 
 

 

  

 

1.   BAN  MARIAN  _________________           Invitati: 

2.   BANICA FLOAREA _________________         1. Stanciu Loredana, consilier……………. 

3.   DIACONESCU  ELENA-CRISTINA ___________  

4.   DRAGNESCU BOGDAN-GIGI _______________ 

5.   GRIGORASCU VASILE ________________           

6.   ILIESCU GEORGIANA-NATALIA ___________  

7.   ISMAIL ALIN-MIRCEA ________________   

8.   MIHAI RADUCU-BOGDAN   _________________                      

9.   MOHIRTA DUMITRU-DANIEL  ______________  

10. OPREA STELIAN _________________                        

11. OPRESCU ORTANSA _________________  

12. SOARE   FLORIAN    _________________     

13. STEFANESCU CONSTANTIN  ________________ 

 



 

 

  R O M A N I ANr. 233/09.12.2020 

 JUDETUL DAMBOVITA 

    COMUNA DOICESTI 

 

 

 

     - P R O I E C T - 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 

privindconvocarea de indata, in sedintaextraordinara a Consiliului Local al comuneiDoicesti,vineri 11.12.2020 

 
 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 

 

Analizând: 

- proiectul de dispozițieprivindconvocarea de indata, in sedintaextraordinara a Consiliului Local al comuneiDoicesti, 

vineri, 11.12.2020, înregistrat subnr. 233/09.12.2020; 

- formularul C3-5 -Scrisoare de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 4210/07.12.2020, înregistrată la primăria 

Doicești sub nr. 71119/08.11.2020, prin care se solicită prezentarea în termen de 3 zile lucrătoare a hotărârii de 

consiliu local prin care se desemnează reprezentantul legal al comunei în rela ția cu Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

- necesitateasupuneriispreaprobare in regim de urgenta a proiectului de hotarareinscris pe ordinea de zi, 

datoritafaptului ca: implementareaContractului de finantare nr.C1920072R203831604172/18.12.2018 

incheiatintreAgentiapentruFinantareaInvestitiilorRuralesiComunaDoicesti, nu poate continua pana cand 

autoritatea  de management (AFIR) nu actualizeazareprezentantul legal al beneficiarului – comunaDoicesti, ca 

urmare a validarii in calitate de primar a domnuluiStana Cosmin-Petrut,  înurmaalegerilor locale din 

27.09.2020. 
Potrivit: 

- prevederileor art.133 alin.(2) lit.”a”, art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) sialin.(4)  si art. 135 alin.(3) din O.U. 

nr.57/2019  privindCoduladministrativ, cu modificarilesicompletarileulterioare; 

In temeiulart. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U. nr.57/2019 privindCoduladministrativ,cu 

modificarilesicompletarileulterioare; 

 
 

 
D  I  S  P  U  N: 

 

 

Art.1.(1)Se convoacade indata, in sedintaextraordinara, Consiliul Local al comuneiDoicesti,vineri,11 

decembrie2020,ora1600. 
(2)Sedinta se desfasoara la sediulPrimarieicomuneiDoicestidinstr. Coloniei nr. 62.  

 (3)Proiectulordinii de zi a sedinteiconsiliului local cuprinde :  

1.Proiect de hotarareprivinddesemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doicești, în persoana 

domnului primar ing. Stana Cozmin-Petruț, în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU L=910M, ÎN 

COMUNA DOICEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;initiator primarulcomunei; inregistrat la 

nr.55/09.12.2020; 

 

Art.2.Secretarul comunei va aduce la cunostinta  publicaproiectulordinii de zi al sedinteiconsiliului local, 

prinafisareape pagina de internet la www.primariadoicesti.ro    . 
    

 
        Avizat, 

P R I M A R,   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

ing. Cozmin-Petrut STANA     jr. Emilia-Miulica CHIŢU 

 

 

 

 

 
Intocmit, 

Secretar general al comunei 

Emilia-Miulica CHIŢU 

 

http://www.primariadoicesti.ro/


 
 

 

 
R O M A N I A 

 JUDETUL DAMBOVITA 

    COMUNA DOICESTI 

 

 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 

privindconvocareade indata, in sedintaextraordinaraa Consiliului Local al comuneiDoicesti,vineri, 11.12.2020 

 
 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

 

Având in vedere: 

- proiectul de dispozițieprivindconvocarea de indata, in sedintaextraordinara a Consiliului Local al comuneiDoicesti, 

vineri, 11.12.2020, înregistrat subnr. 233/09.12.2020; 

- formularul C3-5 -Scrisoare de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 4210/07.12.2020, înregistrată la primăria 

Doicești sub nr. 71119/08.11.2020, prin care se solicită prezentarea în termen de 3 zile lucrătoare a hotărârii de  

consiliu local prin care se desemnează reprezentantul legal al comunei în rela ția cu Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

- necesitateasupuneriispreaprobare in regim de urgenta a proiectului de hotarareinscris pe ordinea de zi, 

datoritafaptului ca: implementareaContractului de finantare nr.C1920072R203831604172/18.12.2018 
incheiatintreAgentiapentruFinantareaInvestitiilorRuralesiComunaDoicesti, nu poate continua pana cand 

autoritatea  de management (AFIR) nu actualizeazareprezentantul legal al beneficiarului – comunaDoicesti, ca 

urmare a validarii in calitate de primar a domnuluiStana Cosmin-Petrut,  înurmaalegerilor locale din 

27.09.2020. 
Potrivit: 

-prevederileor art.133 alin.(2) lit.”a”, art.134 alin.(1)lit.”a”, alin.(2)sialin.(4) si art. 135 alin.(3) din O.U. 
nr.57/2019 privindCoduladministrativ, cu modificarilesicompletarileulterioare; 

In temeiulart. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U. nr.57/2019 privindCoduladministrativ,cu 

modificarilesicompletarileulterioare; 

 

 
D  I  S  P  U  N: 

 
 

Art.1.(1)Se convoacade indata, in sedintaextraordinara, Consiliul Local al comuneiDoicesti,vineri,11 

decembrie2020,ora1600. 

(2)Sedinta se desfasoara la sediulPrimarieicomuneiDoicestidinstr. Coloniei nr. 62.  

 (3)Proiectulordinii de zi a sedinteiconsiliului local cuprinde :  
 

1.Proiect de hotarareprivinddesemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doicești, în 

persoana domnului primar ing. Stana Cozmin-Petruț, în relația cu Agenția pe ntru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU L=910M, ÎN COMUNA DOICEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;initiator 

primarulcomunei; inregistrat la nr. 55/09.12.2020; 

 

Art.2.Secretarul comunei va aduce la cunostinta  publica proiectulordinii de zi alsedinteiconsiliuluil 

local,prinafisareape pagina de internet la www.primariadoicesti.ro    . 
    

 
         

       Contrasemneazade legalitate, 
P R I M A R,                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

ing. Cozmin-Petrut STANA   jr. Emilia-Miulica CHIŢU 

 

 
 

 
Nr. 233 

DATA09.12.2020 

http://www.primariadoicesti.ro/


 
 
 

CONSILIUL LOCAL  DOICESTI 
    JUDETUL DAMBOVITA 
 SECRETAR GENERAL 

 
 
 

C O N V O C A T O R 
 

 

 

Avand in vedere prevederile art.126 alin.(1) si art.141 alin.(6) din O.U. nr. 57/2019 

privindCoduladministrativ ,cumodificarile si completarileulterioare; 

Tinandcont de HCL nr.53/02.12.2020 privindstabilirea si organizareacomisiilor de specialitatealeConsiliului Local al 

comuneiDoicesti ; 

 

 
 SE CONVOACA 

 

 

Comisia de specialitatenr.1 in data de 11.12.2020,ora 15.30, in sedinta de lucru, in vedereadezbateriiproiectelor de 

hotarareorianalizăriirapoartelor/informărilorrepartizatecomisiei: 

 

Ordinea de zi este următoarea : 

1. Alegereapreședinteluișisecretaruluicomisiei de specialitate; 

2.Proiect de hotarareprivinddesemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doicești, în persoana 

domnului primar ing. Stana Cozmin-Petruț, în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

L=910M, ÎN COMUNA DOICEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; initiator primarulcomunei; inregistrat la 

nr. 55/09.12.2020; 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat la 

nr.7188/09.12.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Achizițiipublice) din cadrulaparatului de specialitate al 

primarului,inregistrat lanr.7189/09.12.2020; 

- avizulconsultativ al comisiei de specialitate nr. 1; 
 

 

 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI    

jr. CHITU Emilia-Miulica 
 
 

 
 

 
 

 

Au luat la cunostinta si semnat : 

 

Comisia de specialitate nr.1 

1. SOARE FLORIAN   __________ 

          2. MOHIRTA DUMITRU-DANIEL__________ 

       3. DIACONESCU ELENA-CRISTINA________ 

       4. STEFANESCU CONSTANTIN   __________ 

5. BANICA FLOAREA                    __________ 

 

 

Invitati 
1.Stanciu Loredana – consilier ………. 

 

 

 
 



 
 


