ROMANIA
JUDETUL DAMBOVIJA
PRE^EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN
DISPOZIJIE
privind convocarea Consiliului Judefean Dambovifa in
f a extraordinara in ziua de 7 niartie 2017, ora 14"°
Pres,edintele Consiliului Judejean Dambovita
Avand in vedere:
- prevederile art.8(2) lit.a), art.9, art. 13(1) si art. 30(2) si (4) din Regulamentul de
organizare si func^ionare al Consiliului Judetean Dambovita;
In temeiul art.94(2) si (3), art.97(2), art.!04(3) lit.a) si art.!06(l) din Legea
administrate! publice locale nr.2 15/2001, republicata, modificata si completata
DISPUNE:
Articol unic - Se convoaca Consiliul Judetean Dambovita, la initiativa presedintelui
Consiliului Judetean, in sedinja extraordinara in ziua de 7 martie 2017, ora 14°°, care se va
desfasura in "Sala Unirii" a sediului administrate, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru transmiterea a 10 apartamcnte cu destinatia "locuinje de
serviciu" din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Consiliului
Judetean Dambovita in domeniul public al statului.
Prezinta: Stoica Dorina - director executiv
2. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Dambovita
nr. 41/28.02.2017 privind modiflcarea unor hotarari ale Consiliului Judetean Dambovita.
Prezinta: Stoica Dorina - director executiv
3. Proiect de hotarare privind rcpartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oras.elor si municipiilor, pe anul 2017 si estimari 2018 - 2020.
Prezinta: Leotescu Corina - director executiv
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
estimati, a devizului general si a cheltuielilor de cofman^arc ai obiectivului ,,Realizare retea
canalizare in zona Drum de legatura DJ 720F Gara Targoviste Sud - Centura Municipiului
Targoviste" propus spre finantare din Programul National de Dezvoltare Locala aprobat
prinO.U.G. 28/2013.
Prezinta: Dinu Vasile - director executiv
5. Proiect de hotarare pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
estimati, a devizului general si a cheltuielilor de cofinantare ai obiectivului ,,Construire
iluminat public in zona Drum de legatura DJ 720E Gara Targoviste Sud -- Centura
Municipiului Targoviste" propus spre finantare din Programul National de Dezvoltare
Locala aprobat prin O.U.G. 28/2013.
Prezinta: Dinu Vasile - director executiv
6. Diverse.
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