
     JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL DOICESTI 
 

PROCES-VERBAL 

sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti din data de 28.08.2020 

 

 Sedinta este deschisa de d-na Stanciu Loredana, consilier, careia i-au fost delegate atributiile 

secretarului comunei Doicesti, pe perioada cat acesta lipseste (instruire, concediu de odihna, concediu medical 
etc). 

 Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara, prin Dispozitia nr. 162/21.08.2020. 

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

Comunei Doicesti, sunt prezenti 13; absenti nemotivati: 0. 
 La sedinta participa: Badea Valentina – consilier Compartiment Impozite si taxe, Fond locativ, Nica 

Tiberiu – consilier Compartiment Urbanism si Amenajarea teritoriului…Domeniu public si privat. 

 
 In continuare se intreaba daca sunt obiectii la continutul procesului verbal al sedintei anterioare (sedinta 

extraordinara din data de 17.08.2020), care a fost pus 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. Nu sunt obiectii. 

  

 Presedintele de sedinta, d-na Diaconescu Cristina ,aleasa prin HCL nr. 44/11.08.2020, preia lucrarile 

sedintei si 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 pentru aprobarea listei privind solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri 

destinate inchirierii, construite prin ANL in comuna Doicesti; initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; 

inregistrat la nr. 37/17.08.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr. 4862/20.08.2020; 
- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat la nr. 4877/21.08.2020; 

-procesul verbal si avizul consultative al comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3. 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse 

pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL in comuna Doicesti; 
initiator primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 38/17.08.2020; 

- referatul de aprobare al proiectului de hatarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr. 4863/20.08.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, inregistrat la nr. 4878/21.08.2020; 

-procesul verbal si avizul consultative al comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 3. 
3. Proiect de hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unei parti a imobilului Scoala nr. 1 Doicesti 

(constructie si teren) din imobil cu destinatie unitate de invatamant in imobil cu destinatie arhiva; initiator 

primarul comunei, dl. Ismail Mircea; inregistrat la nr. 38/18.08.2020; 
- referatul de aprobare al proiectului de hatarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr. 4865/20.08.2020; 

- raportul compartimentului de resort (Urbanism si Amenajarea teritoriului…Domeniu public si privat) din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr. 4880/21.08.2020; 

-procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3. 
4. Diverse. 

 

Totodata da citire propunerii(nr.4972/26.08.2020) a initiatorului proiectului de hotarare privind 
propunerea schimbarii destinatiei unei parti a imobilului Scoala nr. 1 Doicesti (constructie si teren) din imobil 

cu destinatie unitate de invatamant in imobil cu destinatie arhiva , de scoatere a acestuia de pe ordinea de zi 

(pct. 3). 
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (pct. 1,2,4) cu mentiunea ca proiectul de 

hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unei parti a imobilului Scoala nr. 1 Doicesti (constructie si 

teren) din imobil cu destinatie unitate de invatamant in imobil cu destinatie arhiva (pct. 3) a fost scos de pe 

ordinea de zi : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

 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 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 pentru aprobarea listei privind solicitantii care au acces la locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL in comuna Doicesti: 13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 46/28.08.2020 cu unanimitate de voturi, 

fiind indeplinite prevederile    art. 139 alin.(1) si  alin. (3) lit. g) din O.U. nr. 57/5019 privind Codul 
administratie, cu modificarile si completarile ulterioare. 



 

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 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 pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea 

cererilor depuse pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL in 

comuna Doicesti: 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea 

nr. 47/28.08.2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile  art. 139 alin.(1) si  alin. (3) lit. g) din 

O.U. nr. 57/5019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 In continuare se trece la punctul 4 al ordinii de zi; Nu sunt probleme de ridicat. 

  

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

           

 

 

 
 

 

                   Presedinte de sedinta,                                          p. Secretar general al comunei, 

               DIACONESCU CRISTINA                                       jr. STANCIU LOREDANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intocmit, 

S.L. 


