
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 17.02.2020 
 
 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta ordinara in data de 17.02.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa de 
primarul comunei nr. 79/11.02.2020. 

        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:  Chitu Emilia-secretar  general al comunei , Serban Elena-consilier Compartiment 
Contabilitate, Patrimoniu, Popescu Gheorghe-locuitor al comunei, Diaconu Laurentiu Roland-locuitor al comunei si 
Sofia Ion - locuitor 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 
13.12.2019, sedinta extraordinara convocata de indata  in 08.01.2020 si sedinta extraordinara convocata de indata  in 
31.01.2020), 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 :13 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  aprobarea bugetului local pe anul 2020; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; 

inregistrat la nr. 10/07.02.2020; 
- adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovita nr. 3230/15.01.2020, prin care se comunica 

repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
- e-mailul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovita din data de 16.01.2020 cu privire la alocarea directa 

a cotei de 63% - indicator 04.02.01 pentru bugetul pe anul 2020; 
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr. 3/29.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumei din 

cote defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr. 944/11.02.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat la nr.949/11.02.2020; 
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3; 
2.Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor ; initiator primarul comunei, 

dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 11/07.02.2020; 
-   referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr. 947/11.02.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Situatii de urgenta) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat 

la nr.950/11.02.2020; 
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.3; 
3.Diverse. 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :  11 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  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  
Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. 
1.Oprea Stelian,consilier local 
Spune : « Solicit la sedinta urmatoare o informare detaliata  referitoare la : 
-activitatea sportiva a echipei de fotbal, si anume : bani cheltuiti, performante  realizate, masuri ; 
-paza , si anume : contract de paza, suma cheltuita ; 
Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 
forma prezentata Proiect de hotarare privind privind  aprobarea bugetului local pe anul 2020:13 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.12/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite 
prevederi art.139  alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 



 
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 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 actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor: 13 voturi pentru,     
0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.13/2020 cu unanimitate de voturi, fiind 
indeplinite prevederile  art.139 alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
           In continuare se trece la punctul 3 al ordinii de zi –Diverse.  
1.Diaconu Laurentiu Roland, locuitor al comunei, supune atentiei problema baracilor, copertinelor, foisoarelor  din 
Colonie,  in sensul ca : 
Spune : « S-a dat o ordonanta de urgenta in  Consiliul Local Doicesti ( noi n-am fost anuntati) pentru concesionarea 
terenului de sub baraci, care s-a bagat  la taxa, si noi nu avem acte pentru concesionare. » 
1.1.Chitu Emilia,secretar general al comunei 
Spune : « Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Doicesti nr. 68/13.12.2019 s-au stabilit impozitele si taxele locale 
pentru anul 2020. Aceste impozite si taxe se stabilesc anual. La capitolul X din aceasta hotarare s-a stabilit ALTE TAXE 
LOCALE si anume : taxa pentru ocuparea terenurilor care apartin domeniului public/privat al comunei cu garaje, baraci, 
copertine si alte asimilate acestora. In baza procesului verbal de identificare a constructiilor provizorii edificate pe 
terenul domeniu public, ati fost impus la plata acestei taxe locale de 54 lei/an, taxa care in evidenta  fiscala si contabila 
este inregistrata la sursa de venit  ‘’Taxa chirii, concesiuni terenuri proprietate de stat ‘’. Deci ‘’concesiune’’ este 
evidentiat doar ca sursa de venit, nefiind nicio procedura de concesionare, nici un contract de concesiune ci o taxa 
pentru utilizarea domeniului public. «  
1.2.Diaconu Laurentiu Roland, locuitor al comunei 
Spune : « Pai daca e taxa pentru terenul utilizat , atunci sa-mi spuneti d-le viceprimar ce intelegeti prin bolta de vita de 
vie ? Pentru ca bolta sta pe 4 fiare si baraca mea sta tot pe 4 fiare si un acoperis, dar eu trebuie sa platesc iar cel cu bolta 
de ce nu plateste ? » 
1.3.Stefanescu Constantin, consilier local/viceprimar 
Spune : « Ce vrei tu de fapt ? » 
1.4.Diaconu Laurentiu Roland, locuitor al comunei 
Spune : « Eu vreau sa-mi explicati de ce platesc si daca platesc sa mi se dea acte ». 
1.5.Stefanescu Constantin, consilier local/viceprimar 
Spune : « Voi ati venit in sedinta de consiliu local si ati cerut sa nu vi se darame constructiile de pe domeniu public si 
atunci s-a stabilit taxa pentru utilizarea terenului domeniu public. » 
1.6.Sofia Ion, locuitor al comunei 
Spune : « Eu platesc dar vreau un act. » 
1.7.Ban Marian, consilier local 
Spune : « Anual se hotaraste impozitele si taxele locale . Dumneavoastra platiti taxa pentru utilizarea terenului domeniu 
public, tinand cont ca pe terenul domeniu public aveti edificata  fie o copertina, fie un foisor, fie o magazie. In consiliul 
local nu s-a stabilit  taxa de concesionare ci taxa de utilizare. «  
1.8.Dumitru Petre, consilier local 
Spune : « Unde este primarul, de ce nu este la sedinta. Stefanescule nu mai raspunde tu  cetatenilor pentru ca tu esti 
viceprimar si primarul trebuie sa raspunda, de ce saiei tu bobarnacele. » 
1.9.Chitu Emilia,secretar general al comunei 
Spune : « Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, conform Codului administrativ. » 
 
 
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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