
  R O M A N I A         

 JUDETUL DAMBOVITA 

    COMUNA DOICESTI 

 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 

  privind convocarea de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti, joi, 24.06.2021   

 
 

PRIMARUL   COMUNEI   DOICESTI,  JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

Analizand: 

-  proiectul de dispozitie privind convocarea de indata, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti, joi, 

24.06.2021, inregistrat la nr.120/23.06.2021; 
Avand in vedere: 

- necesitatea supunerii spre aprobare in regim de urgenta a proiectelor de hotarari inscris pe ordinea de zi, datorita faptului 

ca : in urma depunerii cererilor de finantare pentru investitiile  “ Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Doicesti, judetul Dambovita”; si “ Construire trotuare pe str. Constantin Brancoveanu in comuna Doicesti, judetul 
Dambovita” acestea au fost admise pentru a fi finantate prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala, urmand a se 

incheia contract de asociere/parterneriat precum si protocol de administrare in comun, dupa aprobarea in prealabil a unei 

hotarari de asociere/parteneriat, termenul comunicat pentru semnarea contractelor fiind 25.06.2021; 
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 administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;     
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b”  din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrati, 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, joi , 24 iunie 2021, ora 1800. 

          (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 aprobarea asocierii/parteneriatului dintre unitatea administrativ-teritoriala  comuna 
Doicesti, judetul Dambovita  prin Consiliul Local al Comunei Doicesti si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean 

Dambovita pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Doicesti, judetul Dambovita”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 40/22.06.2021; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre unitatea administrativ-teritoriala  comuna 

Doicesti, judetul Dambovita  prin Consiliul Local al Comunei Doicesti si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean 
Dambovita pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Construire trotuare pe str. Constantin 

Brancoveanu in comuna Doicesti, judetul Dambovita”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 41/22.06.2021; 

 

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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