
 
Nr.3071/02.06.2020 

 

 

M I N U T A 

sedintei ordinare  a Consiliului Local Doicesti din data de 29.05.2020 

 
 

 

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:  13 

2. Au fost prezenti : 13 consilieri 

    Absenti : 0 

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

4. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Da; Propunerea de suplimentare a ordinii de zi nr. 3006/28.05.2020; 

5. Ordinea de zi:  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :13 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.  

Se supune la  vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu 1 proiect de hotarare: 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 

0 abtineri , fiind aprobata cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.135 alin.(8)  din O.U. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.  
 
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 doamna  Soare Georgeta, aceasta fiind aleasa presedinte de 

sedinta pentru doua luni consecutiv, mai si iunie,(vot deschis, prin ridicarea mainii)  cu :13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 26/2020 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 1 

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

rectificarea bugetului local : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea 

nr.27/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit. a) 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 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Asistenta sociala;: 13 voturi pentru, 0 

voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.28/2020 cu unanimitate de voturi, fiind 
indeplinite prevederile  art.139 alin.(1) 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 contului anual de executie a bugetului local pe anul 2019 : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi 

abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.29/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 
alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
  punctul 4 

Diverse 
 

  punctul 5 

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

aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona” : 13 voturi 

pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.30/2020 cu unanimitate de voturi, 

fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 
 

                                             SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 
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