CONSILIUL LOCAL DOICESTI
JUDETUL DAMBOVIT
P R O C E S - V E R B A L
sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Doicesti convocata de indata miercuri 08.01.2020

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta extraordinara, miercuri 08.01.2020 ora 16.00 prin Dispozitia
primarului nr.1/06.01.2020.
Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al Comunei Doicesti,
sunt prezenti 13 consilieri .
La sedinta participa: Ismail Mircea-primar, Chitu Emilia-secretar general comuna si Serban Elena-consilier
Compartiment Contabilitate, Patrimoniu.
D-na Chitu Emilia 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.Alegerea presedintelui de sedinta.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Doicesti si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 40/06.01.2020;

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr. 42/06.01.2020;
- 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. 46/06.01.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2;
D-na Serban Elena, consilier in cadrul Compartimentului Contabilitate,Patrimoniu, precizeaza ca are si dansa un
material , respectiv Raport privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare,
justificand urgenta faptul ca termenul este 09 ianuarie 2020 conform Ordinului 3751/17.12.2019.
Secretarul general aduce la cunostinta d-nei Serban Elena si a consilierilor locali, ca proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte
de hotarari; fiecare proiect de hotarare este supus dezbaterii consiliului local numai daca este insotit de : referatul de aprobare
al proiectului de hotarare semnat de initiator, de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului
si de avizul consultativ al comisiei de specialitate care a analizat proiectul de hotarare; secretatul general citeste art. 136
alin.(9) din Codul administrativ:
Art.136(9) Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin.(8) şi aduce la
cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
Art.136(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este
însoţit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

Secretarul general informeaza consilierii ca a primit Raportul d-nei Serban cu privire la acoperirea definitiva din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, astazi 08.01.2020 la ora 930 . Motiv pentru care a demarat
procedura de redactare a proiectului de hotarare, de intocmire a referatului de aprobare a proiectului de hotarare, de
transmitere a proiectului de hotarare comisiei de specialitate pentru emiterea avizului de adoptare sau respingere a proiectului
si de convocarea de indata a consiliului local in sedinta extraordinara la data de 10.01.2020.
D-na Serban Elena intervine si spune ca este prea tarziu, ca termrnul este 09.01.2020.
Secretarul general precizeaza ca Ordinul nr.3751 invocat de d-na Serban, este publicat din data de 17.12.2019 si era
timp suficient pentru initierea proiectului de hotarare pentru a fi inscris pe ordinea de zi a sedintei de astazi daca exista
bunavointa , ba mai mult, acest ordin nr. 3751 a fost modificat cu Ordinul nr. 3799/24.12.2019. in care termenul este
10.01.2020 inclusiv.
Consilierii locali sunt de acord cu procedura initiata si propun ca data sedintei extraordinare convocate de indata sa fie
09.01.2020.
In continuare secretarul general al comunei supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :13
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, se trece la punctul 1 al ordinii de zi ; doamna Chitu Emilia mentioneaza prevederile pentru alegerea
presedintelui de sedinta : in conformitate cu art.14 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local
Doicesti, urmatorul consilier in ordinea alfabetica este domnul Soare Florian.
Domnul consilier Ban Marian, solicita consilierilor locali sa fie dansul ales presedinte de sedinta, explicand ca in lunile cand
i-ar veni randul, datorita serviciului, s-ar putea sa nu poata fi prezent.
Consilierii sunt de acord, acesta fiind ales presedinte de sedinta pentru doua luni consecutiv, ianuarie si februarie 2020,(vot
deschis, prin ridicarea mainii) cu :13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta
Hotararea nr. 1/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.123 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(1) din
O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Secretarul comunei invita presedintele de sedinta sa preia lucrarile sedintei. Domnul consilier local Ban Marian preia
lucrarile sedintei
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 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 prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Doicesti si
a Regulamentului Local de Urbanism afferent :13 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se
adopta Hotararea nr.2/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(3) lit. e) din O.U. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.

Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta,
BAN MARIAN

Secretar general ,
jr. CHITU EMILIA

Intocmit
C.E..

Prezentul proces-verbal a fost afisat pe site-ul web si la sediul institutiei la data de..........................................;

