
 
                                                                                                     Nr.  951/11.02.2020  

M I N U T A 
sedintei ordinare  a Consiliului Local Doicesti DIN 31.01.2020 

 
1. Numar consilieri locali:  13 
2. Au fost prezenti : 11 consilieri 
    Absenti : motivat :Soare Georgeta, Stefanescu Constantin 
3. Propuneri de scoatere/retregare proiecte de hotarari de pe ordinea de zi:  Nu 
4. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Da 
5. Ordinea de zi: 

punctul 1 
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.  
punctul 2 
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.  
punctul 3 
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.  
punctul 4 
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.  
punctul 5 
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.  
punctul 6 
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 „Administra ţie” din Prim ăria 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 
punctul 7 
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. 
punctul 8 
Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in semestrul II/2019 ;  
punctul 9 
Raport privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II/2019 ;  
punctul 10 
Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrele I - II/2019 ; 
punctul 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 ; 

                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                 jr.CHITU EMILIA  

 


