CO NSILIUL LOCAL DOICESTI
JUDETUL DAMBO VITA
PRO CES-VERBAL
sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Doicesti convocata de indata, vineri, 11.12.2020

Consiliul local a fost convocat de indata in sedinta extraordinara, vineri 11.12.2020 ora 16.00, prin Dispozitia emisa de
primarul comunei nr. 233/09.12.2020.
Din consultarea condicii de prezenta rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei Do ices t i, s u nt
prezenti 12 consilieri; Absenti motivat: Mihai Raducu-Bogdan.
La sedinta participa: Stana Cozmin-Petrut – Primar, Stanciu Loredana – consilier achizitii publice, cu atributii deleg ate d e
secretar de comuna.
Presedinte de sedinta: dl. consilier Ban Marian.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei.
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 desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doices ti, în persoana domnului primar ing. Stana CozminPe trut, în relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN
BRÂNCO VEANU L=910M, ÎN CO MUNA DO ICESTI, JUDETUL DÂMBO VITA”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.

55/09.12.2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei Doicesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat la nr.7188/09.12.2020;
- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la
nr.7189/09.12.2020;
- avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
In continuare, presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea main ii): 12 v o t u ri
pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 135 alin. (7) d in O.U.
nr 57/2019 privind Codul administrativ.
In continuare, presedintele de sedinta prezinta materialu l inscris la pct.1 al ordinii de zi, iar presedintele comisiei de
specialitate da citire procesului verbal si a avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare. Se trece la dezbate ri pe
marginea materialelor prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri.
Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii). Proiect u l d e h o t arare in fo rma
prezentata Proiect de hotarare privind desemnarea noului reprezentant legal al Comunei Doicesti, în perso an a do m n ului pri m a r i ng.
Stana C ozmin-Petrut, în relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale (A.F.I.R) pentru proiectul “MODERNIZARE S TRADA
CO NSTANTIN BRÂNCOVEANU L=910M, ÎN COMUNA DOICES TI, JUDETUL DÂMBO VITA”: 12 voturi pentru,0 v o tu ri imp o t riv a, 0
abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 54/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin. (3) lit .

A) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
In continuare dl. consilier Grigorascu Vasile aduce la cunostinta consilierulor locali ca HCL nr. 53/2.12.2020 privind
stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate trebuie modificata, in sensul cuprinderii fiecarui consilier local in cel putin 2
comisii de specialitate.
D-na consilier Banica Floarea este de acord cu propunerea dl. consilier Grigorascu Vasile.
D-na Stanciu Loredana mentioneaza ca pentru a fi modificata hotararea trebuie initiat un proiect de hotarare.
Dl. consilier Grigorascu Vasile propune a se discuta si a se pune de acord in aceasta sedinta cu privire la:
- numarul de membri ce revine fiecarei comisii;
- componenta nominala pentru fiecare comisie;
- presedintele si secretarul fiecarei comisii, astfel:
a) Comisia de specialitate nr. 1 – nr. membri 11, compusă din urmatorii consilieri: Soare Florian (PSD), Mo h irt a Du mit ru -Dan iel
(PSD), Diaconescu Elena-Cristina (PSD), Ismail Alin-Mircea (PSD), Mihai Raducu-Bogdan (PSD), Iliescu Georg ian a -Natalia
(PSD), Ban Marian (PNL), Stefanescu Constantin (PNL), Oprea Stelian (PNL), Banica Floarea (PRO Romania), Oprescu
Ortansa (PRO Romania).
Presedinte – Mohirta Dumitru -Daniel (PSD)
Secretar – Diaconescu Cristina (PSD)
b) Comisia de specialitate nr. 2 – nr. membri 9, compusă din urmatorii consilieri: Dragnescu Bogdan-Gigi (PSD), Ismail Alin-Mircea

(PSD), Soare Florian (PSD), Diaconescu Elena-Cristina (PSD), Mohirta Dumitru-Daniel (PSD), Oprea Stelian (PNL), Ban
Marian (PNL), Grigorascu Vasile (PRO Romania), Oprescu Ortansa (PRO Romania).
Presedinte – Ismail Alin-Mircea (PSD)
Secretar – Soare Florian (PSD)
c) Comisia de specialitate nr. 3 - nr. membri 9, compusă din urmatorii consilieri: Diaconescu Elena-Cristina (PSD), Iliescu

Georgiana-Natalia (PSD), Mihai Raducu-Bogdan (PSD), Dragnescu Bogdan-Gigi (PSD), Ismail Alin-Mircea (PSD), Stefan escu
Constantin (PNL), Oprea Stelian (PNL), Grigorascu Vasile (PRO Romania), Banica Floarea (PRO Romania).
Presedinte – Grigorascu Vasile (PRO Romania)
Secretar – Mihai Raducu-Bogdan (PSD)

Toti consilierii sunt de acord.
Dl. consilier Grigorascu Vasile mentioneaza ca va initia un proiect de hotarare cu propunerile stabilite mai sus, ce urmeaza
a fi analizat in sedinta urmatoare; Presedintii si secretarii comisiilor de specialitate fiind cei stabiliti acum.
Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.
Presedinte de sedinta,
BAN MARIAN

Secretar general,
jr. CHITU EMILIA-MIULICA

Intocmit,
S.L
Prezentul proces-verbal a fost afisat pe site-ul web si la sediul institutiei la data de ............................

