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 convocata de indata, miercuri, 17.06.2020

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta extraordinara, joi 17.06.2020 ora 15.00, prin Dispozitia
emisa de primarul comunei nr.126/16.06.2020.
Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei
Doicesti, sunt prezenti 10 consilieri ; Absenti motivat: Ban Marian, Diaconescu Cristina si Soare Georgeta.
La sedinta participa: Ismail Mircea-primar, Chitu Emilia-secretar general comuna si Serban Elena-consilier
Compartiment Contabilitate, Patrimoniu.
Avand in vedere ca d-na Soare Georgeta - aleasa presedinte de sedinta pentru doua luni consecutiv, mai si iunie
2020 conform H.C.L. nr. 26/2020 - lipseste, se propune presedinte de sedinta urmatorul consilier in ordinea alfabetica
conform art.14 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Doicesti; Urmatorul consilier in
ordinea alfabetica este domnul Stefanescu Constantin. Consilierii sunt de acord, acesta fiind ales presedinte de sedinta
pentru o luna , IUNIE 2020,(vot deschis, prin ridicarea mainii) cu :10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi
abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 31/2020 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.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei.
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 rectificarea bugetului local; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 27/16.06.2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat la nr.3375/16.06.2020;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la
nr.3378/17.06.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
In continuare, presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 10 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, presedintele de sedinta prezinta materialul de la pct.1 al ordinii de zi, 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 rectificarea bugetului local :10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi
abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.32/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile
art.139 alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta,
STEFANESCU CONSTANTIN

Secretar general ,
jr. CHITU EMILIA-MIULICA

Intocmit
C.E..

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

