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CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și
Hotărârea nr. 782/2020 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 15.10.2020 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 privind  preluarea  și  cuprinderea  în  inventarul  bunurilor  care
aparțin domeniului public al comunei Domnești județ Ilfov, a unui teren intravilan în
suprafață de 452 mp, tarla 109, parcela 4340, str. Valea Prahovei, nr. 28  – inițiator
Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  devizului  general,  conform
prevederilor  Ordinului  nr.  947/2015  pentru  obiectivul  de  investiții: ,,Construire
Dispensar  in  Comuna  Domnești,  Județul  Ilfov” –  inițiator  Primarul  Comunei
Domnești județul Ilfov;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL Domnești nr. 13/20.02.2020
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli maxime lunare privind consumul
de combustibil pentru mașinile și utilajele din dotarea Primăriei Comunei Domnești și
a Consiliului Local Domnești in anul 2020 – inițiator Primarul Comunei Domnești
județul Ilfov;

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  organizarii  procedurii  de  negociere  fara
publicare  prealabila  pentru  atribuirea  contractului  avand ca  obiect  achizitia  a  655
tablete si finantarea a 655 tablete si abonamente internet pentru uz scolar  – inițiator
Primarul Comunei Domnești județul Ilfov;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional de modificare anexa „Valoare
contract 2020-2021” la contract-cadru nr. 19950/09.11.2018 avand ca obiect „Servicii
de  deszapezire  a  drumurilor  comunale  apartinand  domeniului  public  al  Comunei
Domnesti”– inițiator Primarul Comunei Domnești județul Ilfov.


