
  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 ordinara la data de 12.03.2021  
 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 

Analizand: 

- Proiectul de dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data de 12.03.2021, 

inregistrat la nr.59/05.03.2021; 
Avand in vedere: 

- prevederile art.133 alin.(1) 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  ordinara la data de 12.03.2021, 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.Alegerea presedintelui de sedinta. 

2.Depunerea juramantului de catre supleantul pentru functia de consilier local in Consiliul Local al comunei Doicesti, a 
candidatului SO ARE IO N-MIHAI propus de Partidul Social Democrat ;  

    -Incheierea Judecatoriei Targoviste nr.601/18.02.20121 ; 

3.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 55/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2021; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.2/06.01.2021 ; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Doicesti datorata la ASO CIATIA DE DEZVO LTARE 

INTERCO MUNITARA ‘’MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILO R IN JUDETUL DAMBO VITA’’,  pentru anul 2021 ; 
initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.9/18.01.2021 ; 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021  ; 

initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.10/18.01.2021 ; 
6.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.63/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in 

consiliul de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, pentru anul scolar 2020-2021; 
initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.12/11.02.2021 ; 

7.Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente 
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.13/11.02.2021 ; 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor pentru 

repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Doicesti; initiator primarul comunei ; inregistrat la 
nr.14/11.02.2021 ; 

9.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.54/27.09.2019 privind reorganizarea Seviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.15/11.02.2021 ; 

10.Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ; initiator primarul comunei ; inregistrat la 

nr.16/11.02.2021 ; 
11.Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, aprobarea 

Organigramei si a Statului de functii; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.17/15.02.2021 ; 

12.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.18/15.02.2021 ; 

13.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate si a Graficului de activitati pe anul 2021 ale Bi bliotecii 
Comunale Doicesti ‘’Nicolae Neagu ‘’; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.19/15.02.2021 ; 

14.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea repartizarii 

locuintelor sociale pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL; initiator primarul comunei ; inregistrat la 
nr.20/15.02.2021 ; 

15.Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui bun imobil apartinand domeniului public al comunei Doicesti 

catre Administratia Nationala Apele Romane pentru realizarea proiectului ‘’Sistem informational pentru managementul 
integrat al apelor-etapa II‘’. 

16.Diverse. 

 

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.  STANA Cozmin-Petruţ                        

                  Contrasemneaza  pentru legalitate, 
                                                         SECRATAR GENERAL AL COMUNEI 
 Nr. 59                                                                                          jr. Emilia-Miulica CHITU 

DATA 05.03.2021 

http://www.primariadoicesti.ro/

