
 
 

Nr.2092/27.03.2020 

M I N U T A 

sedintei ordinare  a Consiliului Local Doicesti din data de 20.03.2020 

 
In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratie, s-a intocmit 

prezenta minuta. 

1. Numar consilieri locali in functie :  13 consilieri 

2. Au fost prezenti : 12 consilieri 

    Absent motivat:  Ban Marian; 

    Absent nemotivat: - 

3. Propuneri de scoatere/retregare proiecte de hotarari de pe ordinea de zi:  Nu 

4. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Nu 

5. Ordinea de zi a fost urmatoarea: 

punctul 1 

se supune la vot(vot deschis, prin ridicarea mainii)  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, acesta fiind ales presedinte de sedinta pentru doua luni consecutiv, martie si aprilie,(vot deschis, 

prin ridicarea mainii)  cu :12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 

15/2020 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.  
punctul 2 

se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) Proiectul de hotarare in forma prezentata Proiect de hotarare privind 

reactualizarea denumirii investitiei si predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin 

Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii  Proiect pilot - “Construire Sala de sport scolara in comuna Doicesti, sat Doicesti, str. Garii, 

judetul Dambovita”:12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea 

nr16/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit. g) 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 

aprobarea  valorii de investiţie a proiectului: „ Modernizare strada Constantin  Brancoveanu L=910 m, in Comuna 

Doicesti, Judetul Dambovita” si  solicitarea scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor 

pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectului; 10 voturi pentru, 1 vot 

impotriva(Dumitru Petre) ,1 voturi abtinere (Oprea Ortansa), drept pentru care se adopta Hotararea nr17/2020 cu 

unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit.a) si lit. g) 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 

asocierea comunei Doicesti prin Consiliul Local al Comunei Doicesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean 

Dambovita  pentru realizarea  documentatiei urbanistice “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL 

COMUNEI DOICESTI SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ”; 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi 

abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr18/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 

alin.(3) lit. e) si lit. f) 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 

scutirea de la plata taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare a persoanelor aflate in situatiile prevazute de 

art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal :12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru 

care se adopta Hotararea nr19/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 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 

aprobarea Procedurii de utilizare a locurilor publice ce apartin domeniului public/privat al comunei Doicesti si 

modalitatea de incasare a taxelor aferente:12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se 

adopta Hotararea nr.20/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit. c) 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 Programului de activitate si a Graficului cu  activitati pentru anul 2020 ale Bibliotecii Comunale Doicesti „ 

Nicolae Neagu ”;:12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.21/2020 

cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit. c) si lit. g) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  
punctul 8 

Diverse                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                                  jr.CHITU EMILIA 


