
  R O M A N I A         
 JUDETUL DAMBOVITA 

    COMUNA DOICESTI 
        D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 

   privind convocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta extraordinara la data de 16.12.2020   
 
 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 
 

Analizand : 

-Proiectul de hotarare privind convocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta extraordinara la data de 16.12.2020, 

inregistrat la nr.236/11.12.2020; 
Avand in vedere: 

-prevederile art.133 alin.(2) lit.”a”, art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) si alin.(3) 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 Consiliul Local al comunei Doicesti in sedinta  extraordinara la data de 16.12.2020, ora 1600. 

          (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.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 ; initiator primarul comunei; inregistrat la 

nr.41./04.11.2020; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca 

ce vor fi efectuate de persoanele apte din familiile beneficiare de ajutor social in anul 2021  ; initiator primarul comunei; 

inregistrat la nr.42/04.11.2020; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Doicesti pentru anul scolar 2021 -2022; initiator primarul 

comunei; inregistrat la nr.43/23.11.2020; 
4.Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 45/17.08.2020 privind aprobarea solicitarii S.C. Soceram S.A. ce vizeaza 

acordul pentru a constitui ipoteca asupra drepturilor de concesiune izvorate din Contractul de concesiune nr. 814/15.03.2005;  

initiator primarul comunei; inregistrat la nr.44/04.12.2020;  

5.Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.45/04.12.2020; 
6.Proiect de hotarare  privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL 

in comuna Doicesti; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.46/07.12.2020; 
7.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru realizarea obiectivului  de 

investitie “Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor 

Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita”;initiator primarul comunei; inregistrat la nr.47/07.12.2020;  
8.Proiect de hotarare privind actualizarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire pod peste raul 

Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrative-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul 

Dambovita”;initiator primarul comunei; inregistrat la nr.48/07.12.2020;  
9.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in cosiliul de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar cu personalitate juridical, pentru anul scolar 2020-2021; initiator primarul comunei; inregistrat la 

nr.49/07.12.2020; 
10.Proiect de hotarare privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT comuna Doicesti in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Dambovita”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.50/08.12.2020; 
11.Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Ismail Alin-Mircea, consilier local, de a reprezenta interesele U.A.T comuna 

Doicesti in cadrul parteneriatului Asociatiei GAL “Valea Ialomitei”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.51/08.12.2020; 
12.Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de inchiriere nr.4951/277/30.07.2018 ce are ca obiect folosinta s patiului  

situat in imobilul Casa de Cultura si a terenului aferent; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.52/08.12.2020;  
13.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.18/20.03.2020 privind asocierea comunei Doicesti prin Consiliul Local al 

Comunei Doicesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita  pentru realizarea  documentatiei 
urbanistice“ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL CO MUNEI DO ICESTI SI REGULAMENT LO CAL DE URBANISM” 

; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.53/08.12.2020;  
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “ Îmbunatătirea infrastructurii TIC a unitătilor de învătământ din comuna 

Doicesti pentru învătare online” si a cheltuielilor legate de proiect ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.54/08.12.2020;  
15.Diverse. 
    15.1.Adresa Parohiei Doicesti nr.19/23.11.2020 si inregistrata la Primaria comunei Doicesti cu nr. 6909/26.11.2020 prin care 

solicita aprobarea unui sprijin financiar in suma de 30.000 lei , din care: 15.000 lei pentru achitarea costurilor cu uti l i ta ti le 
consummate (energie electrica, gaz, apa) si 15.000 lei pentru amenajare capela mortuara. 

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    . 
           

                                 P R I M A R                  

                                         ec. Cozmin-Petruţ STANA                     Contrasemneaza  pentru legalitate, 
Nr. 236           SECRATAR GENERAL AL COMUNEI 

Data 11.12.2020                                                                               jr. Emilia-Miulica CHITU 
 

http://www.primariadoicesti.ro/

