
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 24.04.2020 

 

 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta ordinara in data de 24.04.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa de 
primarul comunei nr. 108/16.04.2020. 

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

Doicesti, sunt prezenti 12 consilieri ; Absent motivat : Calancea Constantin.  

La sedinta participa:  Chitu Emilia Miulica-secretar  general al comunei , Grigorascu Dominel Ion-administrator 
public. 

            Presedintele de sedinta, dl. Soare Florian (ales  pentru doua luni consecutiv, martie si aprilie 2020 conform 

H.C.L. nr. 15/20.03.2020) intreaba daca sunt obiectii la continutul procesului verbal al sedintei anterioare (sedinta 

ordinara din 20.03.2020) 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 indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021; initiator primarul comunei, 

dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 19/13.03.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr.1838/16.03.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat la nr.1846/17.03.2020; 

- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
2.Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Doicesti 

si stabilirea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local Doicesti in situatii exceptionale, constatate de 

autoritatile abilitate; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr.20/08.04.04.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr.2310/08.04.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii) din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, inregistrat la nr.2350/10.04.2020; 

- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 

3.Proiect de hotarare privind inchirierea pajistilor disponibile proprietate publica a comunei Doicesti; initiator 
primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 21/09.04.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr.2325/09.04.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Registru agricol, Fond funciar) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat la nr2351/10.04.2020; 

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

4.Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; 

inregistrat la nr. 22/14.04.2020; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator,  inregistrat la nr.2394/15.04.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat la nr.2425/16.04.2020; 
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 
5,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  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 indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021:12 voturi pentru,     

0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.22/2020 cu unanimitate de voturi, fiind 
indeplinite prevederi art.139  alin.(1) si alin.(3) lit. c) 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. 

1.Grigorascu Dominel Ion, administrator public  

Intreaba : « In conformitate cu Codul administrativ, art.138 alin.(2) lit. c) , cum pot participa cetatenii la sedintele 
consiliului local, pentru ca nu poti ingradi un drept ? »  

2.Chitu Emilia Miulica, secretar general al comunei 

Spune : « In conformitate cu proiectul de hotarare - care modifica Regulamentul de organizare si functionare a 
consiliului local in sensul ca este prevazuta situatia desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor consiliului local in 

situatii exceptionale constatate de autoritatile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomene naturale extreme, 

cutremure, acte de terorism - cetatenii nu mai pot participa la sedintele consiliului local (in contextul actual , urmare 
decretarii starii de urgenta pentru prevenirea si raspandirea noului coronavirus COVID-19, ca masura de a evita 

contactul direct intre persoane , acest drept este restrans prin ordonanta militara, art.4 din O.M. nr.1/2020). » 

3.Grigorascu Dominel Ion, administrator public  

Spune :  « Uite, eu cetateanul Grigorascu vreau sa particip la sedintele consiliului local pe durata starii de urgenta, cum 
ma puteti impiedica ? »   

4.Chitu Emilia Miulica, secretar general al comunei 

Spune : « Ati fost militar domnule Grigorascu, si stiti ca in baza ordanentelor militare, pe durata starii de urgenta, se 
limiteaza sau se interzice circulatia  vehiculelor sau a persoanelor fizice in anumite zone ori intre anumite ore, iar 

persoanele fizice sunt obligate sa respecte masurile impuse (in cazul de fata , urmare decretarii starii de urgenta pentru 

prevenirea si raspandirea noului coronavirus COVID-19, ca masura de a evita contactul direct intre persoane , acest 
drept este restrans prin ordonanta militara, art.3 si art.4 din O.M. nr.2/2020). Deci nu va impiedica nici primarul, nici 

viceprimarul, nici secretarul, ci politia si jandarmeria care asigura aplicarea si respectarea masurilor prevazute in 

ordonantele militar. » 

5.Soare Florian, consilier local 
In ordonanta militara nu este prevazuta deplasarea in afara gospodariei/locuintei avand ca motiv participarea la sedinta 

consiliului local, atunci cand acest drept este restrans. »  

6.Grigorascu Dominel Ion, administrator public  
Intreba : « Posibilitatea cetatenilor de a urmari pe internet sedintele consiliului local, care este ? Ca eu, cetateanul 

Grigorascu o sa filmez sedintele de consiliu local si o sa le pun pe internet.  »  

7.Soare Georgeta, consilier local 

Spune : « Eu nu sunt de acord ca sa fiu filmata de dumneavoastra. Stiu ca sunt legi care interzic acest lucru, nu cunosc 
exact care. »  

8.Chitu Emilia Miulica, secretar general al comunei 

Spune : « Va spun eu care legi stipuleaza si fac diferent intre inregistrarea sedintelor publice si publicitatea acestora. 
Dealtfel chiar articolul prezentat de dl. Grigorascu din Codul administrativ (art.138 alin.(2) lit.c) stipuleaza posibilitatea 

cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in comuna Doicesti de a urmari sedintele  consililului local  pe interenet, in 

conditiile regulamentului de organizare si functionare a consililului local ; Si la momentul revizuirii Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consililului Local Doicesti, s-a dezbatut acest aspect, si aduceti-va aminte ca nu ati fost de 

acord cu filmarea sedintelor. »  

9.Soare Florian, consilier local 

Spune : « Asa este. »  
Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 

forma prezentata Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 

Local Doicesti si stabilirea Procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local Doicesti in situatii exceptionale, 

constatate de autoritatile abilitate : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta 

Hotararea nr.23/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139  alin.(1) si alin.(3) lit. i) 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.3  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare, 
cu propunerea modificarii la art. 5, in sensul ca reprezentantul consiliului local in comisia de evaluare a ofertelor sa fie 

domnul Dumitru Petre. 

Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. 
1.Grigorascu Dominel Ion, administrator public  

Spune : « In conformitate cu art.297 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatile prevazute la art. 287 decid, in 

conditiile legii, cu privire la modalitatile de exercitare a dreptului de  proprietate publica, respectiv : darea in 
administrare, concesionarea, inchirierea, darea in folosinta gratuita. De ce se face inchiriere si nu concesionare ? »  

 

 

 



 
2.Chitu Emilia Miulica, secretar general al comunei 

Spune : « Pentru ca sunteti jurist, sunt convinsa ca stiti prevederile O.U. nr.34/2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare, care stipuleaza la art.9 alin.(1) ca « pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al 

comunelor……, pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu  
hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele 

inscrise in RNE, incheie contracte de concesiune/inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile , 

proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie…… »  
3.Grigorascu Dominel Ion, administrator public  

Intreaba : « De ce inchiriere 7 ani si nu 1 an ? »  

4.Chitu Emilia Miulica, secretar general al comunei 
Spune : « Pentru ca perioada concesionarii/inchirierii pajistilor disponibile, prevazuta de acelasi articol din acelasi act 

normativ, este de 7-10 ani. »  

5.Oprea Stelian, consilier local  

Ridica urmatoarele probleme : 
- persoanele fizice din comuna Doicesti, care au animale si pasuneaza fara a avea incheiate contracte de 

inchiriere/concesiune ; 

-  persoanele fizice din alte localitati care au stane amplasate pe pasunile comunei Doicesti ; 
- persoana fizica sau juridica X inchiriaza pajiste aflata langa proprietatea persoanei fizice Y neingradita, avand in 

vedere ca este situata in extravilan ; 

6.Diaconescu Cristina, consilier local 
Intreaba :« Cetatenii din Doicesti, proprietari de animale (oi,capre) sunt informati ca pot inchiria pajistile disponibile? »  

7.Soare Florian, consilier local 

Propune ca persoanele fizice din comuna Doicesti, detinatoare de animale sa fie anuntate ca se scoate la licitatie pajistile 

disponibile. 
8.Oprescu Ortansa, consilier local 

Este de acord cu propunerea domnului consilier local Soare Florian. 

Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare, cu 
propunerea comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3 : Proiect de hotarare privind inchirierea pajistilor disponibile 

proprietate publica a comunei Doicesti: 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 2 voturi abtinere (Oprea Stelian, Ban 

Marian), drept pentru care se adopta Hotararea nr.24/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile 

art.139  alin.(1) si alin.(3) 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  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 validarea rectificarii bugetului local : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,          
0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.25/2020 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 5 al ordinii de zi –Diverse.  
5.1.Secretarul general al comunei, da citire adresei Consiliului Judetean Dambovita nr.7409/02.04.2020 si 

inregistrata la Primaria comunei Doicesti cu nr.2211/03.04.2020, care prevede a se avea in vedere ca sumele alocate 

prin bugetul initial ca si contributie la contractul de asociere incheiat cu UAT comuna Doicesti (pentru investitie 
drumuri), vor fi diminuate pe parcursul anului in functie de  alocarile bugetare primite de Consiliul Judetean Dambovita 

din cotele din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale . 

5.2.Stefanescu Constantin, consilier local, informeaza referitor la lucrarea de drumuri, stadiul lucrarii, mod executie ; 
5.3.Ban Marian, consilier local, intreaba consilierii daca au primit lumina de Paste. 

    5. 3.1.Oprea Stelian, consilier local, raspunde ca a primit lumina de la preotul Bogdan Muraru. 
 

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-M. 

                    

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


