
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
PRIMĂRIA COMUNEI CHIAJNA 
PRIMAR 
 

                                DISPOZIŢIE  

Primarul comunei Chiajna, judeţul Ilfov 
 

 Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1 Se convocă Consiliul Local al comunei Chiajna în ședință ordinară în ziua de  

24.04.2019, ora 15:00 la sediul Poliției Locale Chiajna din str. Speranței, nr. 1bis, sat Dudu, 

com. Chiajna, jud. Ilfov, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI și 

acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov; 

2. Proiect de hotărâre pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică – activitățile de producere, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, avizarea documentației de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 

Termică  în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

Bucureşti-Ilfov, acordarea către aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii 

serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea direct a contractului de 

delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetica București S.A.; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Primăria comunei Chiajna a 

serviciilor de consultanță juridică pentru suport metodologic în cadrul procedurilor de atribuire 

a unor contracte de achiziție a unor imobile pentru Consiliul Local Chiajna, respectiv asistență 

juridică în vederea realizării unui istoric arhivistic aferent situației juridice a DC21; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, în vederea stabilirii 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 

infrastructură zonă agrement Pod Dâmbovița – Pod Lacul Morii, comuna Chiajna, județul 

Ilfov”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

aferente aparatului de specialitate al primarului și ale serviciilor publice din subordinea 

consiliului local Chiajna; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice 

numirii și eliberării din funcție a administratorului public al Comunei Chiajna; 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

8. Diverse. 

 

 Art.2  Secretarul comunei Chiajna va duce la îndeplinire prevederile  prezentei 

dispoziții. 

PRIMAR, 

Mircea Minea 

                                                                                                             Avizat,  

                                                                                       SECRETAR,  . 

                  Nae Ionel Florin 
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