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ANUNT 

 

Consiliul local al comunei Gura Sutii, judetul Dambovita, este 

convocat in ziua de 20.07.2021, ora 16.30,  in sala de sedinte a 

Primariei comunei Gura Sutii cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din HCL nr. 35/ 

18.06.2021 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor 

acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant 

de pe raza comunei Gura Sutii pentru anul scolar 2020 – 2021; 

2. Proiect de hotarare privind alocarea unui sprijin financiar pentru 

Biserica Adventista de Ziua a Saptea, din comuna Gura Sutii, satul 

Gura Sutii, judetul Dambovita în vederea  efectuarii lucrarilor de 

reparatii a acoperisului Bisericii; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cositului mecanic si curatirea 

islazului de pe raza comunei Gura Sutii, judetul Dambovita; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 27/ 15.04.2019 

privind stabilirea si aprobarea preturilor/ tarifelor de canalizare- 

epurare pentru comuna Gura Sutii, judetul Dambovita si aprobarea 

modelului cadru al noului contract de furnizare al apei si canalizarii; 

 5. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii unitatii 

administrativ teritoriale Gura Şuţii prin Consiliul local Gura Şuţii cu 

judedul Dâmbovita prin Consiliul Judedean Dâmbovita in vederea 

realizarii in comun a obiectivului de investitie „Reparatii covor 

astfaltic pe drumul comunal  DC 57, comuna Gura Sutii, judetul 



Dambovita” in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

pentru a fi finantat; 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Gura Sutii, judetul Dambovita, in trimestrul III, pe anul 2021; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Executiei bugetare a comunei 

Gura Sutii, aferente Trimestrului II, anul 2021. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie 

publica a unui teren din domeniul public  in suprafata de 30  mp in 

cadrul Oborului saptamanal, Comuna Gura Sutii, sat Gura Sutii, 

judetul Dambovita 

 

 

Secretar general al comunei, 

Olteanu Dumitru 

 

 


