
CONSILIUL LOCAL DOICESTI 

      JUDETUL DAMBOVITA 

 
P  R  O  C  E  S  -  V  E  R  B  A  L 

                      sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti din 26.06.2020 

 
 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta ordinara in data de 26.06.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa de primarul 

comunei nr. 131/19.06.2020. 

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

sunt prezenti 10 consilieri ; Absent motivat : Dumitru Petre, Oprea Iulia si Stefanescu Constantin. 

La sedinta participa:  Ismail Mircea-primarul comunei si Chitu Emilia-secretar  general al comunei . 

 
D-na Chitu Emilia  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.Alegerea presedintelui de sedinta. 

2.Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.28/17.06.2020; 

- Dispozitia nr. 120/03.06.2020 privind rectificarea bugetului local; 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat  la nr.3397/17.06.2020; 

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

la nr.3449/18.06.2020; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea repartizarii 

locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite prin A.N.L.;initiator primarul comunei; inregistrat la  

nr.29/17.06.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat la  nr.3398/17.06.2020; 

- rapoartul compartimentului de resort(Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la 

nr.3451/18.06.2020; 

- procesul verbal si raportul comisiei de specialitate nr. 3 ; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 ; initiator 

primarul comunei; inregistrat la  nr.30/18.06.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat la  nr.3399/17.06.2020; 

- rapoartul compartimentului de resort (Asistenta sociala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la 

nr.3450/18.06.2020; 

- procesul verbal si raportul comisiei de specialitate nr.3; 

5,Diverse. 

In continuare secretarul general al comunei 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, se trece la 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 ; 

Tinand cont de : 

- H.C.L. nr.26/29.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta (unde conform art. 14 din R.O.F. al Consiliului Local 

Doicesti a fost aleasa in ordine alfabetica  si pe o perioada de doua luni consecutive, mai si iunie 2020, d-na consilier local 

Soare Georgeta ); 

- H.C.L. nr.31/17.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta (unde conform art. 14 din R.O.F. al Consiliului Local 

Doicesti a fost ales in ordine alfabetica dl. consilier local Stefanescu Constantin pe o perioada de o luna, iunie 2020, ca 

urmare a faptului ca la sedinta extraordinara convocata de indata, miercuri,17.06.2020, d-na consilier local Soare Georgeta 

a fost absent motivat, urmand ca aceasta sa recupereze presedintia sedintei, la sedinta urmatoare); 

- Faptul ca la sedinta ordinara din data de 26.06.2020 - unde conform H.C.L. nr. 31/17.06.2020 presedinte de sedinta ales 

pentru luna iunie era dl. consilier local Stefanescu Constantin - dl. Stefanescu Constantin a fost absent motivat, ; 

Se propane presedinte de sedinta, la sedinta ordinara din 26.06.2020,doamna. consilier local Soare Georgeta. 

Consilierii sunt de acord, aceasta fiind aleasa presedinte la sedinta ordinara din 26.06.2020,(vot deschis, prin ridicarea 

mainii)  cu :10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 33/2020 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. 

Secretarul comunei invita presedintele de sedinta sa preia lucrarile sedintei. Doamna consilier local Soare Georgeta 

preia lucrarile sedintei 

 

 

 
 



 
 

  In continuare, se trece la 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 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:10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi 

abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.34/2020 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 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.  

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 privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea 

repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite prin A.N.L.:10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi 

abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.35/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederi 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 nr.3  da citire procesului verbal  si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  

Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. 

1.Chitu Emilia, secretar general 

Informeaza ca in urma documentatiei transmise la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Decizia ministrului 

nr.4741/20.05.2020 s-a acreditat furnizorul de servicii sociale Primaria comunei Doicesti-Compartimentul Asistenta sociala, 

eliberandu-se Certificatul de Acreditare .  

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 Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-

2025 : 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.36/2020 cu unanimitate 

de voturi, fiind indeplinite prevederi art.139  alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

            In continuare se trece la punctul 5 al ordinii de zi –Diverse.  Presedintele de sedinta intreaba daca sunt probleme de 

supus atentiei, situatii de discutat, sau alte informatii ori informari de prezentat. 

1.Oprea Stelian, consilier local   

Spune : ’’ Propun a se inainta adresa catre Postul de Politie Doicesti pentru solicitarea prezentei politiei rutiere cu radar in 

comuna, avand in vedere ca dupa ora 18.00 se circula pe drumurile comunale cu 100-150 km/h.‘’ 

2.Ban Marian, consilier local   

Spune : ’’ Referitor la problema ridicata de dl. Oprea Stelian, propun montarea indicatoarelor de restrictii viteza :40km/h 

3.Oprea Stelian, consilier local   

Spune : ’’ Propun opritoare pe asfalt din cauciuc sau beton.’’ 

4.Soare Florian, consilier local   

Spune : ‘’Cat timp nu s-a asternut stratul de asfalt nu se poate pune opritor .’’ 

 

               

Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile  sedintei inchise. 

     

 

 
                                   Presedinte de sedinta,                               Secretar general ,  

                                   SOARE GEORGETA                                                   jr. CHITU EMILIA 
 
 
 

 
 
 
 
Intocmit 
C.E.. 

             

 

        

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


