
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 din 10.07.2020 

 

 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta extraordinara in data de 10.07.2020 ora 16.00, prin Documentul de 
convocare initiat de 6 consilieri locali, inregistrat la nr. 3851/06.07.2020. 

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

Doicesti, sunt prezenti 12 consilieri ; Absent motivat : Soare Georgeta. 

La sedinta participa:  Ismail Mircea-primarul comunei, Chitu Emilia-secretarul general al comunei si Soare 
Mihai-cetatean al comunei din zona Dolani . 

Presedintele de sedinta dl. Stefanescu Constantin (ales  pe o perioada de 1 luna-iulie2020-conform H.C.L. nr. 

37/07.07.2020) atrage atentia cetateanului Soare Mihai ca poate participa la sedinta de consiliu local cu conditia sa 
poarte masca.  

Domnul Soare Mihai aduce la cunostinta ca este bolnav cronic (cu inima), precizand ca are adeverinta medicala 

eliberata de medicul de familie, si ca este exceptat de la obligatia de a purta masca.  
Presedintele de sedinta insista cu obligatia de a purta masca, tinand cont ca excepiile sunt pentru cei bolnavi de 

insuficienta respiratorie. Domnul Soare il invita pe presedintele de sedinta sa citeasca legea . 

Domnul Stefanescu suna la Postul de Politie Doicesti reclamand situatia. 

Domnul Soare Mihai spune ca a venit la sedinta de consiliu local ca sa o reclame pe doamna Manea Carmen din cadrul 
Compartimentului Asistenta sociala care i-a zis sa vina sa ia ancheta sociala de la primarie ,azi, dar ea nu este, apoi 

pleaca. 

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 realizarea unor obiective de interes local; initiat de consilierii locali:Stefanescu 

Constantin, Dumitru Petre, Oprea Stelian, Ban Marian,   Calancea Constantin si Slavoiu Micsunica; inregistrat la 
nr.32/06.07.2020. 

- expunerea de motive  a consilierilor locali Stefanescu Constantin, Dumitru Petre, Oprea Stelian, Ban Marian,   

Calancea Constantin si Slavoiu Micsunica, inregistrata la nr. 3493/22.06.2020; 

- expunerea de motive  a consilierilor locali Stefanescu Constantin, Dumitru Petre, Oprea Stelian, Ban Marian, 
Calancea Constantin si Slavoiu Micsunica, inregistrata la nr. 3494/22.06.2020; 

- raportul compartimentelor de resort (Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii, 

Nomenclatura stradala, Domeniu public si privat si Compartiment Contabilitate) din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, inregistrate la nr.3848/06.07.2020 respectiv nr. 3849/06.07.2020; 

- avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3; 
2.Diverse 

   2.1. Informare privind activitatea desfasurata intre anii 2016-2020; nr.3850/06.07.2020; prezinta inspector de 

specialitate Stana Cozmin Petrut;                      

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, presedintele de sedinta da citire Propunerii primarului comunei de suplimentare a ordinii de zi, 

inregistrata la nr. 3926/09.07.2020, prin care propune introducerea pe ordinea de zi - la pct. 3 - a unui material (1 proiect 

de hotarare), cu mentiunea ca : acesta este insotit de referatul de aprobare  al proiectului de hotarare, semnat de 
initiator,de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de avizul cu caracter 

consultativ al comisiei de specialitate , iar urgenta suplimentarii se justificaprin faptul ca  UAT comuna Doicesti nu mai 

are reprezentant in Asociatia Grupul de Actiune Locala "Valea Ialomitei"  iar in saptamana 13-17 iulie   Consiliul 

Director al GAL va convoca de indata Adunarea Generala pentru alegerea organelor de conducere ale asociatiei 
(presedinte, vicepresedinte, secretar ) urmare incetarii mandatelor acestora, conform Statutului Asociatiei , si anume : 
1.Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Oprea Stelian ,consilier local, de a reprezenta interesele U.A.T. 

comuna Doicesti in cadrul parteneriatului Asociatiei G.A.L. “Valea Ialomitei”; initiat de primarul comunei ; 

inregistrat la nr. 33/08.07.2020; 

-referatul de aprobare  al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistart la nr.3896/08.07.2020;                                                    
-raportul compartimentului de resort (Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii), inregistrat la nr. 3898/08.07.2020; 

-avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1; 

Se supune la  vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu 1 proiect de hotarare: 12 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.  



  In continuare, se trece la punctul 1 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate nr.1  da citire procesului verbal comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 si a avizului 

consultativ de aprobare a proiectului de hotarare.  

Se  trece la dezbateri pe marginea materialelor  prezentate. 

1.Oprea Stelian, consilier local 

Spune : ” In comisiile comune de specialitate nr.1 si nr.3 s-au propus 2 amendamente  si anume la pct.7 al art.1 

completarea cu  doua statii asteptare autobuz pe str. Aleaa Sinaia in pctele Gara CFR si Fabrica de paine ”.  
2.Stefanescu Constantin, consilier local 

Spune ”La art. 3 propun  in loc de anul 2021  sa trecem anul 2020 ”. 
Spune : ”Initiatorii proiectului de hotarare au semnalat atitudinea proiectantului (dl. Capatana Iulian) si a dirigintelui de 

santier (Bucuroiu Stefan) la lucrarea de drumuri.  
Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) pe articole, proiectul de 

hotarare Proiect de hotarare privind realizarea unor obiective de interes local cu propunerile consilierilor locali si 

amendamentele din comisiile se specialitate: 

-art.1 cu amendamentele propuse de comisiile de specialitate nr.1 si nr.3: 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 
abtineri ; 

-art.2: 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri ; 

-art.3 cu propunerea domnului Stefanescu Constantin: 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri ; 
drept pentru care se adopta Hotararea nr.39/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139  alin.(1) si 
alin.(3) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

            In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi –Diverse.  
2.1.Informare privind activitatea desfasura- ta in cadrul Compartimentului Mediu, Servicii publice, Gospodarie 

comunala, intre anii 2016-2020. 

Ismail Mircea, primar 

Spune : ” domnul Stana Cozmin Petrut ocupa functia contractuala de executie de inspector de specialitate in cadrul 

Compartimentului Mediu, Servicii publice, Gospodarie comunala din aparatul de specialitate al primarului. Are 

cunostinte in proiectare fiind singurul specialist in materie de proiectare si intocmire proiecte. El s-a ocupat cu 
depunerea dosarelor de finantare la ministere in cadrul PNDL si AFIR”. 

Oprea Stelian, consilier local  

Spune : ” Am solicitat ca dl. Stana Cozmin Petrut , inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Mediu, Servicii 

publice, Gospodarie comunala, sa prezinte o informare, dar acesta nu  a venit la sedinta. Informarea este facuta dar este 

facuta in batjocura. Noi am cerut informare cu privier la activitatea compartimentului,  activitatea lui pe mediu. El este 

platit din bugetul local.” 
Diaconescu Cristina, consilier local 

Spune:  ”Cu ce drept ati cerut informarea, domnule Oprea?. Nu este baza legala.” 

Soare Florian, consilier local 

Spune : ” Aceasta solicitare de informare a fost ceruta cu rautate, consiliul local neavand in atributii aparatul de 
specialitate al primarului ”. 

Spune : ” Atunci  cer si eu  ca la sedinta urmatoare de consiliu local domnul Stefanescu Constantin sa  prezinte 

activitatea de viceprimar pe durata mandatului de 4 ani(2016-2020). ” 
Diaconescu Cristina, consilier local 

Spune:  ” Da, si eu subscriu solicitarii domnului consilier local Soare Florian.” 

Stefanescu Constantin, consilier local/viceprimar 
Spune:  ” Stana Cozmin Petrut isi face campanile electorala pe banii primariei. Posteaza pe facebook realizarile 

consiliului local zicand ca el le-a facut. Sa-i interzicem sa mai  publice/posteze pe facebook.” 

Spune:  ” La ora 8 am trimis muncitorii sa coseasca in comuna. La ora 9 i-am vazut pe acestia stand in spatele primariei; 

i-am intrebat ce-i cu iei, de ce nu au plecat si acestia mi-au raspuns ca domnul Cozmin le-a spus sa ramana ca sa 
descarce capacele de canalizare pe care le aduce executantul lucrarii  firma CONI SRL., actiunea de descarcare fiind 

obligatia executantului ”. 

Diaconescu Cristina, consilier local 
Spune:  ” Cum dovediti cele afirmate? ” 

Ban Marian, consilier local 

Spune:  ” Domnul primar a spus ca nu e alt specialist mai mare in proiectare. Eu am alta parere. Referitor la atitudinea 

lui va spun ca s-a dat la mine, mi-a vorbit urat si professional vorbeste in numele unei institutii.Apropo de ce s-a 
intamplat intre domnul viceprimar si domnul Stana Cozmin Petrut eu consider ca domnul primar trebuia sa-l sune pe 

domnul viceprimar sis a-i spuna.” 

Ismail Mircea, primar 
Spune:  ” Eu l-am sunat pe domnul viceprimar sa dea excavatorul si a zis ca nu-l da.” 

 



 
Oprea Stelian, consilier local 

Spune:  ” Spuneti adevarul domnule primar cand ati sunat a doua oara.” 

Dumitru Petre, consilier local 

Spune:  ” El ( cu referire la Stana Cozmin Petrut) neaga activitatea consiliului local”. 
Oprea Iulia, consilier local 

Spune:  ” Patru ani a fost bun acum nu mai este  bun, cand a inceput Campania electoral.” 

 
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt probleme de supus atentiei, situatii de discutat, sau alte informatii ori 

informari de prezentat. Nu sunt.   

 
In continuare  se trece la punctul 3  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. 

Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) Proiectul de hotarare cu 
propunerea comisiei de specialitateProiect de hotarare privind mandatarea domnului Oprea Stelian, consilier local, de 

a reprezenta interesele U.A.T. comuna Doicesti in cadrul parteneriatului Asociatiei G.A.L. “Valea Ialomitei ”: 11 

voturi pentru, 0 voturi impotriva ,1 voturi abtinere( Oprea Stelian), drept pentru care se adopta Hotararea nr.40/2020 
cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art.139 alin.(1)  si alin.(3)din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ   

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

     

 

 
 

 

 
 

 

 
                                   Presedinte de sedinta,                               Secretar general ,  

                                STEFANESCU CONSTANTIN                                     jr. CHITU EMILIA MIULICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit 
C.E.. 

      

 

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


