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CONVOCATOR

Având  în  vedere  prevederile art.  139  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ și Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care
se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  și  combaterea  efectelor  pandemiei  de
SARS-CoV-2  (COVID-19),  sunteți  convocat(ă)  a  lua  parte  la  lucrările  ședinței
extraordinare a Consiliului Local Domnești din data de 12.06.2020 ora 15:00. 

Procedura de desfășurare va fi electronică.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale,  administrate  și  finanțate  din  bugetul  Consiliului  Local  al  Comunei
Domnești pe anul 2020 – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de
interventie,  a  devizului  general  si  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiții: ,,Modernizare
sistem rutier Str. Bujorului (tronson Str. Crengutei – Str. Fortului) si Str. Crengutei
(400 m incepand de la intersectia cu Str. Bujorului), Comuna Domnesti, Judetul
Ilfov” – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

3. Proiect de hotărâre privind aprobare a devizului general si a indicatorilor tehnico
–  economici  pentru  cheltuielile  de  capital  necesare  realizarii  obiectivului  de
investiții:  "Imprejmuire  si  alei  pietonale  clădire  administrativa  de  birouri"–
inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

4. Proiect  de  hotărâre pentru  modificarea  Anexei  la  HCL  Domnesti  nr.
144/15.10.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne
pentru  asigurarea  finanțării  proiectelor  de  investiții  de  interes  local –  inițiator
Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declansarii procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de
utilitate publica de interes local "Modernizarea infrastructurii rutiere pe raza UAT
Domnesti  judetul  Ilfov,  prin  largirea  strazilor  Mimozei,  Fortului,  Narciselor,
Crengutei si Ghioceilor"– inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii terenului cu suprafata de 11 mp,
amplasat in Comuna Domnesti, Sat Domnesti, DC 700, NC 116775, judet Ilfov,
precum și aprobarea documentației în vederea desfășurării procedurii de atribuire
prin licitație a contractului de închiriere – inițiator Primarul Comunei Domnești
județul Ilfov;

7. Proiect  de  hotărâre  privind  a  patra  rectificare  a  Bugetului  de  Venituri  şi
Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2020 – inițiator Primarul Comunei
Domnești județul Ilfov.


