
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 din 28.02.2020 
 
 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta extraordinara in data de 28.02.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa 
de primarul comunei nr. 84/24.02.2020. 

        Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei 
Doicesti, sunt prezenti 12 consilieri ; Absent motivat : Soare Georgeta. 

La sedinta participa:  Chitu Emilia-secretar  general 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 procesului verbal al sedintei anterioare (sedinta ordinara din 
17.02.2020), care a fost pus 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 :12 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 initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul public al comunei 

Doicesti; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 12/21.02.2020; 
- e-mailul Cooperativei Agricole WALACHIA PROD STAR cu sediul in localitatea Dobresti, judetul Arges, cu privire 

la solicitarea de concesionare, inchiriere sau arendare a tuturor suprafetelor de pajiste disponibila din domeniu public 
sau privat al comunei Doicesti, inregistrat cu nr. 1171/19.02.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr.1187/21.02.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Registru agricol, Fond funciar) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat la nr.1228/24.02.2020; 
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.2 si nr.3 ; 
2,Diverse. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :  12 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 ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate nr.3  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 initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul public al 
comunei Doicesti :12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea 
nr.14/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederi art.139  alin.(1) si alin.(3) lit. g) din O.U. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ.  
 
            In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi –Diverse.  Presedintele de sedinta intreaba daca sunt probleme 
de supus atentiei, situatii de discutat, sau alte informatii ori informari de prezentat. Nu sunt.    

               
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..........................................; 
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