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CONVOCATOR

Având  în  vedere  prevederile art.  139  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ și Hotărârea nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
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
08.07.2020 ora 16:00. 

Procedura de desfășurare va fi electronică.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – inițiator Primarul
Comunei Domnești județul Ilfov;

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăsurată de
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului
2020 – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Domneşti nr. 34/26.03.2020 privind
acordarea  unor  pachete  cu  alimente  persoanelor  defavorizate  domiciliate  in
comuna  Domneşti, judeţul Ilfov  – inițiator Primarul Comunei Domnești județul
Ilfov;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Domneşti nr. 90/31.08.2016 privind
numirea  reprezentantului  Consiliului  Local  Domnești  în  Adunarea  Generală  a
Acționarilor  SC  Apă–Canal  Ilfov  SA –  inițiator  Primarul  Comunei  Domnești
județul Ilfov;

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi publice si private
în Comuna Domneşti, jud. Ilfov – inițiator Primarul Comunei Domnești județul
Ilfov;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la  HCL Domnești nr.  64/2016
privind  aprobarea modificării  și  completării  Inventarului  bunurilor  care  aparțin
domeniului  public  al  Comunei  Domnești  județul  Ilfov,  însușit  prin  HCL  nr.
11/1999, iulie 2020 – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;



7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  incheierii  unui  Protocol  intre  Primaria
Comunei Domnesti  si  Greenpoint Management SA pentru acoperirea costurilor
privind  colectarea  si  transportul,  stocarea  temporara,  sortarea  si  dupa  caz,
valorificarea  deseurilor  de  ambalaje  gestionate  de  serviciile  de  salubrizare  –
inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  includerii  obiectivului  de  investitii
„Cresterea  eficientei  energetice  a  sistemului  de  iluminat  public  in  Comuna
Domnesti”  in  Programul  privind  sprijinirea  eficientei  energetice  si  gestionarii
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul
Mediului,  Apelor  si  Padurilor  –  Administratia  Fondului  de  Mediu  –  inițiator
Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investitii:  “Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat
public în Comuna Domnești, Judetul Ilfov”–inițiator Primarul Comunei Domnești
județul Ilfov;

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizarii   devizului general Anexa la
HCL nr. 31/2019 pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de
investiții: ,,Extinderea cu 4 Grupe amenajate în mansarda Grădiniței – Tărâmul
Prieteniei  din  Comuna  Domnești,  Județul  Ilfov”  –  inițiator  Primarul  Comunei
Domnești județul Ilfov;

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


