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CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
și Hotărârea nr. 553 din 15 iulie 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 28.07.2020 ora
16:00. 
Procedura de desfășurare va fi electronică.

Ordinea de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  suplimentarii  acordului  cadru  nr.
8619/21.05.2018 avand ca obiect “prestari servicii de paza” – inițiator Primarul
Comunei Domnești județul Ilfov;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, devizului general si a
indicatorilor tehnico – economici pentru cheltuielile de capital necesare realizarii
obiectivului de investitii: “Extindere retele de apa potabila si canalizare menajera
Int.  Ficusului,  Comuna Domnesti,  Judetul  Ilfov”  –  inițiator  Primarul  Comunei
Domnești județul Ilfov;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie,  devizului  general  si  a  indicatorilor  tehnico  –  economici  pentru
cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii:  ,,Modernizarea
infrastructurii  rutiere  prin  largirea  strazilor  Mimozei,  Fortului,  Narciselor  si
Crengutei,  Comuna  Domnesti,  Judetul  Ilfov”  –  inițiator  Primarul  Comunei
Domnești județul Ilfov;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, devizului general si a
indicatorilor tehnico – economici pentru cheltuielile de capital necesare realizarii
obiectivului  de investitii:  ,,Largire  la  doua benzi de circulatie  a strazi  Radului,
Comuna Domnesti, Judetul Ilfov” – inițiator Primarul Comunei Domnești județul
Ilfov;

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  procedurii  de  negociere  fara  publicare
prealabila pentru atribuirea contractului avand ca obiect:  ,,Prestari servicii pentru
comunitate – Serviciul public de salubrizare stradala in Comuna Domnesti pentru
activitati de maturat, spalat, stropit, intretinere a cailor publice (inclusiv razuirea
rigolelor  si  evacuarea  deseurilor  necontrolate)” –  inițiator  Primarul  Comunei
Domnești județul Ilfov;



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico
–  economici   pentru  cheltuielile  de  capital  necesare  realizarii  obiectivului  de
investitii:  ,,Construire  Gradinita  P+2E,  Sat  Teghes,  Comuna Domnesti,  Judetul
Ilfov” – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico
–  economici  pentru  cheltuielile  de  capital  necesare  realizarii  obiectivului  de
investitii:  ,,Infiintare  infrastructura  scolara  pentru  clasele  I-IV  in  Comuna
Domnesti, Judetul Ilfov” – inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

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


