
CONSILIUL LOCAL DOICESTI 
      JUDETUL DAMBOVIT 

P  R  O  C  E  S  -  V  E  R  B  A  L 
                      sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti din 31.01.2020 
 

   Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara in data de 31.01.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa de 
primarul comunei nr. 36/22.01.2020. 

        Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei 
Doicesti, sunt prezenti 11 consilieri . Absenti motivat : Soare Georgeta si Stefanescu Constantin. 

La sedinta participa:  Ismail Mircea-primar, Chitu Emilia-secretar  general comuna , Grigorascu Dominel Ion-
administrator public si Teeleasa Toma-locuitor al comunei. 

 
            Presedintele de sedinta, dl. Ban Marian (ales  pentru doua luni consecutiv, ianuarie si februarie 2020 conform 
H.C.L. nr. 1/2020) intreaba daca sunt obiectii la continutul proceselor verbale ale sedintelor anterioare (sedinta ordinara 
din 13.12.2019, sedinta extraordinara convocata de indata  in 08.01.2020 si sedinta extraordinara convocata de indata  in 
09.01.2020), care au fost puse la dispozitia presedintilor comisiilor de specialitate in mapele transmise de secretar, si la 
dispozitia consilierilor locali cu materialele transmise de secretar, odata cu semnarea convocatorului. 
Nefiind  obiectii, presedintele de sedinta supune spre aprobare procesul verbal :11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 
voturi abtinere, fiind aprobat cu unanimitate de voturi ,fiind indeplinite prevederile art.138 alin.(13) si alin.(15) din O.U. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

In  continuare, presedintele de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi (cu mentiunea ca materialele inscrise pe 
ordinea de zi au fost puse  la dispozitia consilierilor odata cu semnarea convocatorului) : 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 

2020; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.8187/05.12.2019; 
- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr.8188/05.10.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr.8229/06.12.2019; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
2.Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru anul 2020; initiator primarul comunei; 

inregistrat la nr.109/08.01.2020; 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat  la nr.112/08.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Asistenta sociala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat la 

nr.297/16.01.2020; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.3; 
3.Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe cele  doua sectiuni, in trimestrul IV/2019; initiator primarul 

comunei; inregistrat la nr.109/08.01.2020; 
- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr.112/08.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr.297/16.01.2020; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
4.Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local; initiator primarul comunei; inregistrat la 

nr.286/16.01.2020; 
- Dispozitia nr. 291/18.12.2019 privind rectificarea bugetului local; 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat  la nr.288/16.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr.249/16.01.2020; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
5.Proiect de hotarare privind reactualizarea taxelor inchiriere spatii comerciale si a taxelor concesionare terenuri; initiator 

primarul comunei; inregistrat la nr.292/16.01.2020; 
- Dispozitia nr. 291/18.12.2019 privind rectificarea bugetului local; 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat  la nr.294/16.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Impozite sit axe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr.378/20.01.2020; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
6.Proiect de hotarare privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcţiile din sectorul bugetar (funcţii  publice şi funcţii 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie” din Primăria comunei Doiceşti); 
initiator primarul comunei; inregistrat la nr.293/16.01.2020; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr.295/16.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii) din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului inregistrat la nr.379/20.01.2020; 



‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii chiriei pentru ASOCIATIA “CASA DE AJUTOR RECIPROC A 

PENSIONARILOR - SPERANTA” - PUCIOASA; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.381/20.01.2020; 
- adresa Asociatiei „Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor-Speranta”-Pucioasa nr.1/08.01.2020, inregistrata la 

Primaria comunei Doicesti la  nr. 235/15.01.2020  prin care solicita diminuarea cu pana la 75% a chiriei prevazute in 
Contractul de inchiriere nr.8605/30.12.2019, incheiat intre Primaria comunei Doicesti in numele Comunei Doicesti, in 
calitate de locator si Asociatia C.A.R.P.”Speranta” Pucioasa, in calitate de locatar; 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat  la nr.382/20.01.2020; 
‐ raportul compartimentului de resort (Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii,Nomenclatura 

stradala, Domeniu public si privat) din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr.396/21.01.2020; 
‐ avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
8.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in semestrul II/2019 ; inregistrat la nr. 

179/09.01.2020 ; 
-prezinta Manea Carmen Georgeta, consilier Compartiment Asistenta sociala ; 
-procesul-verbal al comisiei de specialitate nr.3; 
9.Raport privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II/2019 ; inregistrat la nr. 

281/16.01.2020 ; 
-prezinta Brezeanu Florentina, consilier Compartiment Registru agricol, Fond funciar; 
-procesul-verbal al comisiei de specialitate nr.2; 
10.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrele I - II/2019 ;inregistrat la nr. 380/20.01.2020 ; 
-prezinta Puescu Alice Ioana, referent Compartiment Stare civila ; 
-procesul-verbal al comisiei de specialitate nr.1; 
11.Diverse. 

 11.1.Informarea viceprimarului comunei si a consilierilor locali cu privire la obligatia de a prezenta un raport anual de 
activitate pentru anul 2019, conf. art. 225(2) din Codul administrativ ; informeaza secretarul general al comunei ; 

     11.2.Informarea alesilor locali (primar si consilieri locali) cu privire la obligatia de a organiza periodic, cel putin o data 
pe trimestru, intalniri cu cetatenii, de a acorda audiente si de a prezenta in consiliu local o informare privind 
problemele ridicate in intalnirile cu cetatenii, conf. art. 225(1) din Codul administrativ ; informeaza secretarul 
general al comunei ; 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :  11 voturi pentru, 0 
voturi impotriva, 0 abtineri , fiind aprobat cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.135 alin.(7) din 
O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

In continuare, presedintele de sedinta da citire Propunerii primarului comunei de suplimentare a  ordinii de zi, 
inregistrata la nr. 584/29.01.2020, prin care propune introducerea pe ordinea de zi – la pct.12 – a unui material (1 proiect 
de hotarare), cu mentiunea ca : acesta este insotit de referatul de aprobare  al proiectului de hotarare, semnat de 
initiator,de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de avizul cu caracter 
consultativ al comisiei de specialitate , iar urgenta suplimentarii se justifica prin necesitatea prevederii in proiectul 
bugetului local pe anul 2020 a sumei corespunzatoare cotizatiei comunei Doicesti la Grupul de Actiune Locala « Valea 
Ialomitei » ,si anume: 
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei partenerilor publici ai Asociaitiei Grupul de Actiune Locala “Valea 
Ialomitei”; initiat de primarul comunei dl. Ismail Mircea ; inregistrat la nr. 574/29.01.2020 ; 
-referatul de aprobare  al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistart la nr.575/29.01.2020;                                       
-raportul compartimentului de resort (Contabilitate), inregistrat la nr. nr. 581/29.01.2020; 
-avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 

Presedintele de sedinta supune la  vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu 1 proiect de hotarare: 11 voturi 
pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri , fiind aprobata cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.135 
alin.(8)  din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

  In continuare, se trece la punctul 1 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru 
anul 2020 :11 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.4/2020 cu 
unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederi art.139  alin.(1) si alin.(3) lit. c) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.  
 

In continuare, se trece la punctul 2 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 



Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru anul 2020:11 voturi pentru, 0 
voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.5/2020 cu unanimitate de voturi, fiind 
indeplinite prevederile  art.139 alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

In continuare, se trece la punctul 3 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe cele  doua sectiuni, in trimestrul IV/2019:11 voturi 
pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.6/2020 cu unanimitate de voturi, 
fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

In continuare, se trece la punctul 4 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local;:11 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi 
abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.7/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 
alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 

In continuare, se trece la punctul 5 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind reactualizarea taxelor inchiriere spatii comerciale si a taxelor concesionare terenuri: 
10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,1 vot abtinere (Dumitru Petre), drept pentru care se adopta Hotararea nr.8/2020 cu 
majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. c) din O.U. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ.  
 

In continuare, se trece la punctul 6 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
1.Doamna secretar general mentioneaza ca in anexa nr. 2, la nr. crt.3, coloana 4, se va citi corect 1,45 in loc de 1.40, asa 
cum este stabilit in H.C.L. nr. 7/31.01.2019. 
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcţiile din sectorul bugetar (funcţii  publice şi 
funcţii contractuale din cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie” din Primăria comunei Doiceşti);: 
11voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.9/2020 cu unanimitate de 
voturi , fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

In continuare, se trece la punctul 7 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. 
1.Dumitru Petre,consilier local 
Spune : « Presedintele CAR Speranta Pucioasa a inteles ca nu a fost consiliul local de acord cu diminuarea chiriei. 
Intradevar, au fost discutii  ca sa se inchirieze spatiu la primaria veche sau la Casa de Cultura. » 
2.Chitu Emilia,secretar general 
Spune : « Este rusinos faptul ca in prezenta presedintelui CAR Speranta Pucioasa, in cadrul comisiei de specialitate, nu 
ati avut curajul sa recunoasteti ca dumneavoastra, consilierii locali , nu ati fost de acord cu solicitarea acestuia de a se da 
spatiul in folosinta gratuita sau de diminuare a chiriei cu pana la 75%.Pentru ca nici primarul si nici secretarul nu 
stabileste chiria sau inchirierea spatiului ; consiliul local hotaraste concesionarea, inchirierea sau darea in folosinta 
gratuita a bunurilor proprietate publica si privata a comunei. Amintiti-va ca la sedinta de consiliu local ( cand s-a scos 
proiectul de hotarare de pe ordinea de zi) ati reprosat d-nei consilier Panait Maria ca firma are membrii pesnsionari, 
aduce venituri din dobanda percepula la imprumuturile acordate si ca are de unde sa plateaca chiria, pe de o parte, iar pe 
de alta parte ca nu-i trebuie lux. » 
3.Oprea Stelian,consilier local 
Spune : « Da, asa este. » 
Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 
forma prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii chiriei pentru ASOCIATIA “CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR - SPERANTA” - PUCIOASA: 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,1 vot abtinere 



(Panait Maria), drept pentru care se adopta Hotararea nr.10/2020 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile 
art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

In continuare, se trece la punctul 8 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  . Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se 
inscrie nimeni la dezbateri. 
 

In continuare, se trece la punctul 9 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  . Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se 
inscrie nimeni la dezbateri. 
 

In continuare, se trece la punctul 10 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  . Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. Nu se 
inscrie nimeni la dezbateri. 
 
           In continuare se trece la punctul 11 al ordinii de zi –Diverse.  
1.Ban Marian, consilier local, supune atentiei problema strazilor,  in sensul ca este rezolvata, si intreaba ce se face acum 
cu strazile (apendicele) ramase.  
1.1.Ismail Mircea,primar 
Spune : « Pe GAL sa prindem in Strategie. » 
1.2.Oprea Stelian,consilier local 
Spune : « Poate ne da Termo banutii sa facem din bugetul local. » 
Spune : « Cand toarna al doilea strat se face si acostamentul ? » 
1.3.Ismail Mircea,primar 
Spune : « Da » 
2.Ban Marian, consilier local, supune atentiei problema gunoiului, si propune sa prindem selectarea, deci sa mai dam 
tomberoane. » 
2.1.Ismail Mircea,primar 
Spune : « Mai trebuiesc 3.200 de tomberoane(cate 2 de gospodarie). 
3.Oprea Stelian, consilier local, supune atentiei problema apei, in sensul ca apa a fost oprita iar cetatenii nu au fost 
anuntati, si intreaba de ce. » 
3.1.Ismail Mircea,primar 
Spune : « Avenit adresa Companiei de apa cu instiintarea opririi apei , a doua zi, dupa ce s-a aprit apa. » 
4.TeleasA Toma, locuitor al comunei, spune : « la Doicesti totul merge struna. Déjà aici campania electorala a inceput. 
Partidul Romania Mare este rivalul vostru cu candidati sub 50 de ani. » 
 

In continuare, se trece la punctul 12 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul ( proiectul de 
hotarare suplimentar), iar presedintele comisiei de specialitate  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de 
aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate.  
1.Grigorascu Dominel-Ion,administrator public 
Spune : « GAL  ne va ajuta sa intocmim Strategia de dezvoltare locala 2020-2024. » 
2.Ismail Mircea-primar 
Spune : « Reprezentantul in GAL sa urmareasca ca la repartizarea banilor si a proiectelor sa se aiba in vedere comuna 
Doicesti. » 
3.Teleasa Toma,locuitor al comunei 
Spune : « Din banii GAL-ului putem sa facem Cresa-Gradinita(reparatii). 
Nmaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 
forma prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei partenerilor publici ai Asociaitiei Grupul de Actiune 
Locala “Valea Ialomitei” :11 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere , drept pentru care se adopta Hotararea 
nr.11/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr.57/2019 
privind Codul administrativ 
 
               Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile  sedintei inchise. 

     
                                   Presedinte de sedinta,                                    Secretar general ,  

                                        BAN MARIAN                                                       jr. CHITU EMILIA 
Intocmit 
C.E.. 
                    
  Prezentul proces-verbal a fost afisat pe site-ul web si la sediul institutiei la data de..........................................; 


