
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 11.08.2020 

 

 

   Consiliul local a fost convocat  in sedinta extraordinara in data de 11.08.2020 ora 16.00, prin Dispozitia nr. 
157/07.08.2020 emisa de primarul comunei. 

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

Doicesti, sunt prezenti 7 consilieri ; Absent nemotivat : Ban Marian, Calancea Constantin, Dumitru Petre , Ionita Dorin 

si Slavoiu Micsunica. 
La sedinta participa:  Ismail Mircea-primarul comunei, Chitu Emilia Miulica-secretarul general al comunei, 

Nica Constantin Tiberiu-consilier Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii, 

Nomenclatura stradala, Domeniu public si privat, dl. Murau Gheorghe-dir. ec. S.C. Soceram S.A. si dl. Grigorascu 
Dominel-Ion-cetatean al comunei . 

In continuare , d-na Chitu Emilia-Miulica face cunoscut ca  prin H.C.L. nr.41/31.07.2020 a fost ales presedinte 

de sedinta - la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti din 31 IULIE 2020 si la sedinta/sedintele din 
luna AUGUST 2020 - domnul consilier Calancea Constantin, iar acesta absenteaza la sedinta de azi, drept pentru care 

trebuie ales un presedinte de sedinta, 

D-na Chitu Emilia-Miulica  prezinta  proiectul ordinii de zi (cu mentiunea ca materialele inscrise pe ordinea de 

zi au fost puse  la dispozitia consilierilor odata cu semnarea convocatorului) cu propunerea prezentata mai sus : 

1.Alegerea presedintelui de sedinta. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii S.C.Soceram S.A ce vizeaza acordul pentru a constitui ipoteca asupra 

drepturilor de concesiune izvorate din Contractul de concesiune nr. 814/15.03.2005; initiator primarul comunei, dl. 
Ismail Mircea; inregistrat la nr. 36/05.08.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.4546/05.08.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Urbanism si amenjarea teritoriului….Domeniu public si privat) din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr. 4554/06.08.2020; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3; 

3.Diverse. 

D-na Chitu Emilia-Miulica supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) :7 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 ; 

Se propune presedinte de sedinta  doamna consilier DIACONESCU CRISTINA. 

Consilierii sunt de acord, aceasta fiind propusa presedinte de sedinta- la sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
comunei Doicesti din 11 AUGUST 2020 si la sedinta/sedintele ordinara/extraordinare din luna AUGUST 2020. Se 

supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii)  :7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care 

se adopta Hotararea nr. 44/2020 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 Diaconescu 

Cristina 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 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.Ismail Mircea, primar 

Spune : « Nu stiu de ce aceasta boicotare. Acest teren este concesionat pe 49 de ani, au trecut 15 ani. » 
1.Grigorascu Dominel, cetatean al comunei 

Spune : « S.C Soceram solicita dreptul de concesiune « . 

Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) Proiectul de hotarare in 
forma prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii S.C.Soceram S.A ce vizeaza acordul pentru a 

constitui ipoteca asupra drepturilor de concesiune izvorate din Contractul de concesiune nr. 814/15.03.2005: 5 voturi 

pentru, 0 voturi impotriva ,2 voturi abtinere( Oprea Stelian si Stefanescu Constantin), drept pentru care proiectul de 

hotarare este respins. 



Secretarul general al comunei face cunoscut  prevederile  art.139 alin.(1)  si alin.(3) lit. g) din O.U. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ  respectiv faptul ca  hotararile privind administrarea patrimoniului se adopta cu majoritate absoluta, 

adica  cu 7 voturi pentru. 

Fata de faptul ca proiectul de hotarare a fost respins, dl. Muraru Gheorghe cere cuvantul  si spune : « In acest caz noi o 

sa renuntam la contractul de concesiune si o sa ne mutam  punctul de lucru din Doicesti, fapt ce ar duce ca UAT  sa 
piarda 2 miliarde pe an plus cota din impozitul pe salariu. »          

Doamna consilier local Oprescu Ortansa intreaba : « Cati oameni dati afara in situatia asta » 

Domnul consilier local Stefanescu Costantin propune readucerea in dezbatere la sedinta urmatoare. » 
Doamna consilier local Oprea Iulia propune ca sedinta sa fie convocata maine. 

Doamna Chitu Emilia-Miulica,secretarul general al comunei, precizeaza caci  sedintele extraordinare de indata se 

convoaca doar  in caz de forta majora si /sau maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor  locuitorilor comunei iar 
convocarea unei sedinte extraordinare se face in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare ,fara a 

intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul , nici ziua  cand termenul se implineste. 

Domnul consilier local Oprea Stelian mentioneaza ca nu este rea vointa , dar trebuie sa fie si ceilalti consilieri.  

 
In continuare  se trece la punctul 3 -Diverse al ordinii de zi ; presedintele de sedinta intreaba daca sunt probleme 

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

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

     

 
 

 

 

 
 

 

 
                                   Presedinte de sedinta,                               Secretar general ,  

                                    DIACONESCU CRISTINA                                     jr. CHITU EMILIA MIULICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit 

C.E.. 

      

 
               

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


