
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 data de 20.03.2020 

 

 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta ordinara, in data de 20.03.2020 ora 16.00 prin Dispozitia primarului  

nr.90/13.03.2020. 

        Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al Comunei Doicesti, 

sunt prezenti 12 consilieri ; Absent :domnul  Ban Marian 

La sedinta participa:  Ismail Mircea-primar, Chitu Emilia-secretar  general comuna si Grigorascu Dominel Ion-

administrator public. 

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 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” ; initiator primarul comunei dl. Ismail Mircea; inregistrat la 

nr.13/10.03.2020; 

- email-ul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” S.A. din februarie 2020 si inregistrata la Primaria comunei Doicesti cu 

nr. 1128/17.02.2020; 

- referatul  de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr. 1760/12.03.2020 ; 

- raportul comun al comparimentelor de resort (Compartiment Mediu, Servicii  publice, Gospodarie comunala si 

Compartiment  Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat 

la nr. 1795/13.03.2020 ; 

- avizul comisiilor de specialitate nr.2 si nr.3 ; 
3.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; initiator 

primarul comunei dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr.14/10.03.2020; 

-  referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.1761/12.03.2020; 

- raportul compartimentelor de resort (Compartiment Mediu, Servicii publice, Gospodarire comunala si Compartiment 

Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub 

nr.1796/13.03.2020; 

-  avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3; 

4.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 ”; initiator primarul comunei dl. 

Ismail Mircea; inregistrat la nr.15/11.03.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr. 1762/12.03.2020 ; 

-  raportul compartimentului de resort (Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii, Domeniu 

public si privat, Nomenclatura stradala) din aparatul de specialitate al primarului, inregistrat la nr. 1797/13.03.2020 ; 

-  avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3; 

-  prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 51/21.02.2020 privind asocierea judetului Dambovita cu unitatile 

administrative-teritoriale, comunele: Aninoasa, Baleni, Bilciuresti, Corbii Mari, Ciocanesti, Doicesti, Visina si orasele: 

Fieni, Racari, Titu, prin consiliile locale: Aninoasa, Baleni, Bilciuresti, Corbii Mari, Ciocanesti, Doicesti, Visina,Fieni, 

Racari, Titu, pentru realizarea documentatiilor urbanistice “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”, inaintata cu adresa nr. 4620/DUAT/28.02.2020; 

5.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; initiator primarul comunei dl. Ismail Mircea; 

inregistrat la nr.16/11.03.2020; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator , inregistrat  la nr. 1763/12.03.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr. 1798/13.03.2020 ; 

- avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3; 

6.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; initiator primarul comunei dl. Ismail Mircea; inregistrat la 

nr.17/11.03.2020; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator , inregistrat  la nr. 1794/13.03.2020 ; 

- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr. 1800/13.03.2020 ; 

- avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ; 



7.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate si a Graficului cu  activitati pentru anul 2020 ale 

Bibliotecii Comunale Doicesti „ Nicolae Neagu ”; initiator primarul comunei dl. Ismail Mircea; inregistrat la 

nr.18/13.03.2020; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator , inregistrat  la nr. 1801/13.03.2020 ; 

- raportul compartimentului de resort (Biblioteca comunala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr. 

1805/13.03.2020 ; 

- avizul comisiilor de specialitate nr.2 si nr.3 ; 

8.Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Doicesti ; inregistrat la nr. 1804/13.03.2020 ; 

-prezinta primarul comunei, dl. Ismail Mircea ; 

9.Diverse. 

 

In continuare secretarul general al comunei 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 ; 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, 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.  

(Domnul consilier Ban Marian, a solicitat consilierilor locali sa fie dansul ales presedinte de sedinta in ianuarie si februarie, 

lunile ce ar fi revenit, in ordine alfabetica, domnului consilier Soare Florian, explicand ca in lunile cand i-ar veni randul, 

datorita serviciului, s-ar putea sa nu poata fi prezent ; Consilierii au fost de acord). 

 

Secretarul comunei invita presedintele de sedinta sa preia lucrarile sedintei. Domnul consilier local Soare Florian preia 

lucrarile sedintei 

                   

In continuare, se trece la punctul 2 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.3 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 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.  
 

In continuare, se trece la punctul 3 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 da citire procesului verbal  si a avizului de aprobare a proiectului de hotarare.  

Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate.  

1.Stefanescu Constantin,consilier local 

Spune : « De ce nu s-a facut situatie de lucrari direct si se da avans. N-a stiut nimeni despre ce e vorba, apoi a fost chemata la 

sedinta comisiei de specialitate d-na consilier Ismail Luiza si ne-a explicat. » 

2.Grigorascu Dominel Ion,administartor public 

Spune : « Anexa 3 la Contractul de finantare prevede ca din total eligibil 326.095,00 lei, avans solicitat 162.581,65 lei. 

Intrebarea este de ce nu se face direct cerere de plata. » 

3.Ismail Mircea,primar 

Spune : « AFIR cere scrisoare de garantie. » 

4.Grigorascu Dominel Ion,administartor public 

Spune : « Deci noi avem aprobat 72.000 EURO IN Contractul de finantare si avem dreptul la un avans . Noi cerem 

avansul.De ce nu cerem prima transa si nu avans . » 

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  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.  

 

In continuare, se trece la punctul 4 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 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 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.  
 

In continuare, se trece la punctul 5 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 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 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.  
 

In continuare, se trece la punctul 6 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 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 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.  
 

In continuare, se trece la punctul 7 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 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 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.  

 

In continuare, se trece la punctul 8 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta da cuvantul primarului comunei pentru a 

prezenta materialul.  

1.Ismail Mircea,primar 

Spune : « Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Doicesti  poate fi studiat de orcine doreste ; este 

publicat pe siteul primariei ; se afla la secretarul general al comunei . » 

 

In continuare, se trece la punctul 8 al ordinii de zi –Diverse. 

1.dl. consilier Oprea Stelian, aduce in atentia primarului comunei, ca cel care este cu tractorul si ia cracile de la populatie, sa 

nu mai arunce cracile la garla. 

1.1.Grigorascu Dominel Ion,administartor public  

Spune : « Si dupa ce ia cracile cu tractorul unde sa le ducem. » 

1.2.Oprea Stelian, consilier local 

Spune : « Unde le duceam si pana acum » 

1.3.Ismail Mircea,primar 

Spune : « Mi-am notat, si o sa anuntam cetatenii ca o sa vina tractorul  sa stranga intr-o zi stabilita stabilita, pe strada. » 

1.4.Oprea Stelian, consilier local 

Spune : « Faceti domnule viceprimar o analizacata motorina se consuma « . 

 

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

     

 

 

                          Presedinte de sedinta,                                          Secretar general ,  

                                  SOARE FLORIAN                                                 jr. CHITU EMILIA MIULICA 
 
 
Intocmit 
C.E.. 

                  

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


