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CONVOCATOR

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), respectiv art. 134 alin. (1) lit. a),
alin.  (2) si alin.  (3) lit.  a) din OUG nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,  sunte iț
convocat a lua parte la lucrările edin ei ordinare a Consiliului Local Domne ti din dataș ț ș
de 26.11.2020 ora 09:00 iar la comisiile de specialitate la ora 08:30 în sala de edin e aș ț
Primăriei Comunei Domne ti de la etajul 1.ș
 

Ordinea de zi:

1. Depunerea jurământului de către domnul Racovi ă Florin, consilier local ales alț
cărui  mandat  a  fost  validat  de  către  Judecătoria  Cornetu,  înscris  în  lista
suplean ilor pentru func ia de consilier local;ț ț

2. Proiect  de hotărâre privind  completarea  Comisiei  de  specialitate  nr.  1  pentru
programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-finan e,  administrareaț
domeniului  public  i  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărire  comunală,ș
amenajarea  teritoriului  i  urbanism,  protec ia  mediului,  servicii  i  comer  aș ț ș ț
Consiliului Local Domne ti ș – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ț ș ț

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Domne ti Jude ulș ț
Ilfov – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ț ș ț

4. Proiect  de  hotărâre privind  desemnarea  reprezentan ilor  Consiliului  Localț
Domne ti în Consiliul  de Administra ie i  pentru comisia privind evaluarea iș ț ș ș
asigurarea calitătii (CEAC) din cadrul Grădinitei “Universul Copiilor” Domne tiș
jud. Ilfov pentru anul colar 2020-2021  ș – ini iator Primarul Comunei Domne tiț ș
jude ul Ilfov;ț

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documenta iei PUZ pentru obiectivul deț
investi ii  (func iunile)  “Construire  ansamblu  locuin e  P+2E,  comer ,  servicii,ț ț ț ț
amenajare  circula ii  auto  i  pietonale,  parcări,  spa ii  verzi,  împrejmuire  teren,ț ș ț
racord  utilitati”  Comuna  Domne ti,  Sat  eghe ,  DE 261,  Tarla  76,  Parceleleș Ț ș
262/2/7-262/2/9 – ini iator Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfovț ș ț  ;



6. Proiect  de  hotărâre privind  stabilirea  cuantumului  burselor  colare  dinș
învă ământul  preuniversitar  de  stat  pentru  anul  colar  2020-2021  ț ș –  ini iatorț
Primarul Comunei Domne ti jude ul Ilfov;ș ț

7. Proiect  de  hotărâre privind  actualizarea  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Domne ti  ș –  ini iator  Primarulț
Comunei Domne ti jude ul Ilfovș ț  ;

8. Diverse.


