CONSILIUL LOCAL DOICESTI
JUDETUL DAMBOVIT
P R O C E S - V E R B A L
sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Doicesti din data de 31.07.2020

Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara, in data de 31.07.2020 ora 16.00 prin Dispozitia primarului
nr.148/24.07.2020.
Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al Comunei Doicesti,
sunt prezenti 10 consilieri la punctele 1-2 de pe ordinea de zi (absenti consilierii Oprescu Ortansa, Stefanescu Constantin si
Soare Georgeta), iar la punctele 3-7 de pe ordinea de zi sunt prezenti 11 consilieri (absenti consilierii Oprescu Ortansa si
Stefanescu Constantin)
La sedinta participa: Ismail Mircea-primar, Serban Elena-consilier Compartiment Contabilitate, Patrimoniu si Ismail
Luiza-consilier Compartiment Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii.
In continuare, se intreaba daca sunt obiectii la continutul proceselor verbale al sedintelor anterioare (sedinta ordinara
din 26.06.2020 si sedinta extraordinara convocata de indata din data de 07.07.2020) care au fost puse la dispozitia
presedintilor comisiilor de specialitate in mapele transmise de secretarul general al comunei, si la dispozitia consilierilor locali
cu materialele transmise de secretarul general al comunei, odata cu semnarea convocatorului.
Nefiind obiectii, se supune spre aprobare :
- procesul verbal al sedintei ordinare din 26.06.2020: 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, fiind aprobat
cu unanimitate de voturi ;
- procesul verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din 07.07.2020: 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0
voturi abtinere, fiind aprobat cu unanimitate de voturi ;
,fiind indeplinite prevederile art.138 alin.(13) si alin.(15) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Se 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 executia bugetului local pe cele doua sectiuni, in trimestrul II/2020; initiator primarul
comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 34/17.07.2020;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.4130/20.07.2020;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr.4178/22.07.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1 ;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite bugetare de la un capiol la alt capitol al clasificatiei
bugetare; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 35/19.05.2020;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.2851/17.07.2020;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr. 4179/22.07.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1 ;
4.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul I/2020; inregistrat la
nr. 4005/14.07.2020; prezinta Manea Carmen-Georgeta, consilier in cadul Compartimentului Asistenta sociala;
- procesul verbal al comisiei de specialitate nr. 3;
5.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor, in semestrul I/2020; inregistrat la nr. 4066/17.07.2020; prezinta
Puescu Alice-Ioana, referent in cadul Compartimentului Stare civila;
- procesul verbal al comisiei de specialitate nr. 1;
6.Raport privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol, in semestrul I/2020; inregistrat la nr.
4134/20.07.2020; prezinta Brezeanu Florentina, consilier in cadul Compartimentului Registru agricol, Fond funciar
- procesul verbal al comisiei de specialitate nr. 2;
7,Diverse.
Se 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 ; Se 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.37/10.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta (unde conform art. 14 din R.O.F. al Consiliului Local
Doicesti, la sedinta extraordinara din 10.07.2020 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier local Stefanescu
Constantin , pe o perioada de 1 luna, iulie 2020);

Avand in vedere faptul ca domnul consilier Stefanescu Constantin este absent, se propune urmatorul consilier in
ordinea alfabetica domnul Calancea Constantin ; acesta fiind propus presedinte de sedinta la sedinta ordinara din data de
31.07.2020 si la sedinta/sedintele din luna august 2020) ; se supune la vot propunerea( vot deschis, prin ridicarea mainii) :
10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 41/2020 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, domnul consilier local Calancea Constantin 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 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 executia bugetului local pe cele doua sectiuni in trimestrul II/2020 : 10 voturi
pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.42/2020 cu unanimitate de voturi, fiind
indeplinite prevederile art.139 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.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 aprobarea virarii de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei
bugetare;: 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva ,0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr.43/2020 cu
unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(1) lit. a) 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 . Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Nu se
inscrie nimeni la dezbateri.
In continuare, se trece la punctul 5 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele
comisiei de specialitate nr. 1 da citire procesului verbal . Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Nu se
inscrie nimeni la dezbateri.
In continuare, se trece la punctul 6 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele
comisiei de specialitate nr. 2 da citire procesului verbal . Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Nu se
inscrie nimeni la dezbateri.
In continuare, se trece la punctul 7 al ordinii de zi –Diverse.
1.Dl. consilier Oprea Stelian, aduce in atentie sesizarea unor cetateni din Colonie, care au incheiat contracte de concesiune
pentru garaje, si platesc anual o taxa de aproximativ 200 lei/an, in timp ce alti cetateni din comuna, pentru spatiile ocupate
temporar cu constructii provizorii platesc 100 lei /an ; este o diferenta prea mare ; ce modalitate exista sa-i multumim pe toti
si sa nu mai fie aceste diferente, avand in vedere faptul ca toate terenurile apartin domeniului public al comunei ?
1.1.Ismail Mircea-primar
Spune : « Disputa s-a creat datorita faptului ca se plateste diferentiat pentru acelasi scop ; s-a discutat si cu doamna avocat
aceasta problema si s-au abordat doua variante : cei care au incheiate contracte de concesiune sa faca cerere de reziliere a
contractelor de concesiune sau sa se ia o hotarare de micsorare a pretului concesiunii »
1.1.Ban Marian-consilier local
Spune : « Da, dar daca face cerere de reziliere, de acel teren nu va mai dispune 49 de ani, asa cum era stipulat in contractul de
concesiune »
1.2.Soare Florian-consilier local
Spune : « Da, cei care au concesionat, au siguranta ca acel garaj il vor avea 49 ani , poate in viitor se face un plan urbanistic
si constructiile provizorii vor disparea».
2.Se da citire raspunsului domnului Stefanescu Constantin (adresa inregistrata la nr. 4397/30.07.2020), urmare :
- faptului ca la sedinta extraordinara a consiliului local din data de 10.07.2020 cativa consilieri locali (Soare Florian,
Diaconescu Cristina, Ionita Dorin) au solicitat ca la sedinta urmatoare sa prezinte activitatea de viceprimar pe
durata mandatului de 4 ani (2016-2020) ;
- adresei inregistrata la nr. 4151/21.07.2020, a consilierilor locali Soare Florian, Ionita Dorin, Panait Maria,
Diaconescu Cristina, Oprea Iulia si Soare Georgeta, prin care se solicita ca la sedinta consiliului local din luna
iulie, domnul Stefanescu Constantin sa prezinte : un Raport de activitate pentru perioada 2016-2020 care sa

cuprinda aspecte ce tin de modul in care si-a desfasurat activitatea de viceprimar, activitatile intreprinse si masurile
adoptate, asa cum aceste sunt reglementate de legislatia in materie, precum si un Raport de activitate care sa
evidentieze modul in care si-a exercitat competentele si atributiile in calitate de Presedinte al Asociatiei « Asociatia
Sportiva Doicesti » , si care sa cuprinda situatia financiar-contabila detaliata, inclusiv sumele obtinute din
sponsorizarile persoanelor fizice si persoanelor juridice (S.C. Soceram S.A., Soare Nicolae, Florin Popescupresedintele Consiliului Judetean Dambovita, S.C. Adasa S.R.L., Popovici Gheorghe-diriginte santier), precum si
suma de bani reprezentand aportul membrilor fondatori prevazut in Actul constitutiv si Statutul Asociatiei,
2.1.Oprea Stelian-consilier local
Spune : « Din aceasta adresa a domnului Stefanescu, reiese ca anual se facea un bilant al activitatii A.S.Doicesti, bilant de
care lua cunostinta Consiliul de administratie al Asociatiei din care faceau parte consilieri locali si domnul primar»
2.2.Diaconescu Cristina-consilier local
Spune : « Domnul viceprimar nu a prezentat nici un raport din cele cerute de noi ; in aceasta adresa, domnul Stefanescu ne-a
respuns la intrebari cu intrebari».
2.3.Soare Florian-consilier local
Spune : « Noi am cerut un raport detaliat cu activitatile desfasurate de domnul viceprimar in acest mandat 2016-2020, ce a
facut el 4 ani de zile ; Cand s-a cerut ca domnul Stana Cozmin sa prezinte raportul de activitate din perioada 2016-2020,
acesta l-a prezentat, am vazut ce a facut ; O sa cer in continuare prezentarea acestor rapoarte in fata consiliului local, pana
cand o sa le prezinte domnul viceprimar Stefanescu Constantin».
2.4.Dumitru Petre-consilier local
Spune : «Asociatia Sportiva Doicesti a functionat cu succes, perioada aceea a fost presarata numai cu bucurii, dar anumite
personaje fara scrupule credeau ca acolo se invart bani negri, ca se mananca si se bea din banii Asociatiei ; primarul stie ca
nu se primeau sponsorizari, totul era legal».
2.5.Diaconescu Cristina-consilier local
Spune : « Nimeni nu a acuzat pe nimeni ca fura, s-a cerut un raport de activitate, consiliul local are dreptul sa solicite asa
ceva».

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

Presedinte de sedinta,
CALANCEA CONSTANTIN

Secretar general al comunei,
jr. CHITU EMILIA-MIULICA

Intocmit,
Consilier Luiza ISMAIL

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

