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M I N U T A 

sedintei extraordinare  a Consiliului Local Doicesti,  convocata de indata, miercuri, 07.07.2020  

 

 

 

 

 

1. Numar consilieri locali:  13 

2. Au fost prezenti : 10 consilieri 

    Absenti nemotivat: 0 

    Absenti motivate: Ban Marian, Slavoiu Micsunica si Soare Georgeta 

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

4. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Nu 

5. Ordinea de zi: 

 

punctul  1 al ordinii de zi ; doamna Chitu Emilia mentioneaza prevederile art.14 din Regulamentul de Organizare si 

Functionare al Consiliului Local Doicesti, pentru alegerea presedintelui de sedinta ; 

Se propune presedinte de sedinta pe o perioada de 1 luna, iulie 2020,dl. Consilier local Stefanescu Constantin. 

Consilierii sunt de acord, acesta fiind ales presedinte de sedinta pentru 1 luna , iulie 2020,(vot deschis, prin ridicarea 

mainii)  cu :10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 37/2020 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 2 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de specialitate nr.1 da 

citire procesului verbal  si a avizului de adoptare 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 prin depasire de venituri si virare de credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar : 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru 

care se adopta Hotararea nr.38/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(1) si alin.(3) 
lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
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