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CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
i Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şiș

măsurile  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor
pandemiei  de  SARS-CoV-2 (COVID-19),  sunte i  convocat(ă)  a  lua  parte  la  lucrărileț

edin ei extraordinare a Consiliului Local Domne ti din data de ș ț ș 25.09.2020 ora 15:00. 
Procedura de desfă urare va fi electronică.ș

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – ini iator Primarulț
Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ș ț

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi publice în Comuna
Domneşti, jud. Ilfov – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ț ș ț

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Domnesti nr. 25/27.04.2017 privind
acordarea  unor  pachete  cu  alimente  persoanelor  defavorizate  domiciliate  in
comuna  Domneşti, judeţul Ilfov – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ulț ș ț
Ilfov;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL Domne ti nr. 64/2016ș
privind  aprobarea modificării  i  completării  Inventarului  bunurilor care apar inș ț
domeniului  public  al  Comunei  Domne ti  jude ul  Ilfov,  însu it  prin  HCL  nr.ș ț ș
11/1999,  prin  adăugarea de noi  artere – ini iator  Primarul  Comunei  Domne tiț ș
jude ul Ilfov;ț

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Programului  social  educativ  ”AFTER
SCHOOL DOMNESTI”, a modului de desfă urare a acestuia prin încheierea unuiș
protocol de colaborare, aprobarea procedurii de selec ie a partenerului de proiect,ț
precum  si  draftul  de  protocol  de  colaborare –  ini iator  Primarul  Comuneiț
Domne ti jude ul Ilfov;ș ț

6. Proiect  de hotărâre privind cre terea  numărului  de  grupe de pre colari  de laș ș
Grădini a  cu  program  prelungit  „Tărâmul  Prieteniei”,  in  localul  cu  destina iaț ț
„ coală după coală”Ș ș  – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ț ș ț



7. Proiect de hotărâre privind preluarea i cuprinderea în inventarul bunurilor careș
apar in  domeniului  public  al  comunei  Domne ti  jude  Ilfov,  a  unui  terenț ș ț
intravilan în suprafa ă de 18 mp,  sat  eghe ,  tarla  73,  parcela 253/4,  nr.  cad.ț Ț ș
117215, CF 117215 – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ț ș ț

8. Proiect  de  hotărâre  privind  a  IX-a  rectificare  a  Bugetului  de  Venituri  şi
Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2020 – ini iator Primarul Comuneiț
Domne ti jude ul Ilfovș ț .


