
CONSILIUL LOCAL DOICESTI 
     JUDETUL DAMBOVITA 

PROCES-VERBAL  
sedinta ordinara a Consilului Local al comunei Doicesti din 29.01.2021 

 

Consiliul Local a fost convocat in sedinta ordinara in data de 29.01.2021 ora 1600, prin Dispozitia emisa de 

primarul comunei nr. 16/22.01.2021. 
Din consultarea condicii de prezenta, rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei 

Doicesti, din care 1 consilier local este demisionat – Dragnescu Bogdan-Gigi, sunt prezenti 11 consilieri; Absent 

nemotivat: Grigorascu Vasile. 

La sedinta participa: Stanciu Loredana – consilier achizitii publice, cu atributii delegate de secretar general al 

comunei. 

Presedintele de sedinta, dl. Ban Marian (ales pentru 2 luni consecutive, decembrie 2020 și ianuarie 2021, 

conform H.C.L. nr. 50/02.12.2020) intreaba daca sunt obiectii la continutul procesului-verbal al sedintei anterioare, 

care a fost pus la dispozitia presedintilor comisiilor de specialitate in mapele transmise de secretar, odata cu semnarea 

convocatorului. 

Nefiind obiectii, presedintele de sedinta supune spre aprobare procesul-verbal: 11 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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 constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in Consiliul Local al comunei  

Doicesti domnului Dragnescu Bogdan-Gigi; initiator primarul comunei, inregistrat la nr. 3/15.01.2021; 

-demisia domnului Dragnescu Bogdan-Gigi din functia de consilier local in Consiliul Local al comunei Doicesti, 

declarat ales pe lista Partidului Social Democrat la pozitia 3 in cadrul alegerilor locale din 27.09.2021, inregistrata cu 

nr. 248/12.01.2021; 
-referatul constatator semnat de primarul si secretarul general al comunei, inregistrat la nr. 371/15.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1. 

2. Proiect de hotarare privind validarea rectificarii prin majorare a bugetului local; initiator primarul comunei, 

inregistrat la nr. 4/15.01.2021; 

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 372/15.01.2021; 
-raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat la nr. 4/15.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1. 

3.Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru anul 2021 ; initiator primarul comunei, 

inregistrat la nr. 5/18.01.2021; 
-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 413/18.01.2021; 

-raportul compartimentului de resort (Asistenta sociala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat 

la nr. 440/19.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 2. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare si a numarului acestora ce se pot acorda elevilor 

din unitatile de invatamant preuniversitar de stat depe raza comunei Doicesti in anul scolar 2020-2021; initiator primarul 

comunei, inregistrat la nr. 6/18.01.2021; 

-adresa Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita nr.12.109/17.11.2020 si inregistrata la primaria comunei Doicesti c u 
nr. 6706/17.11.2020; 

-adresa Scolii Gimnaziale nr. 3 Doicesti nr. 1678/09.12.2020; 

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 415/18.01.2021; 

-raportul compartimentului de resort (Asistenta sociala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat 

la nr. 459/19.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3.  
5.Proiect de hotarare privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru a fi desemnati in comisia de evaluare a 

performantelor individuale ale secretarului general al comunei pentru anul 2020; initiator primarul comunei, inregis trat 

la nr. 7/18.01.2021; 
-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 417/18.01.2021; 

-raportul compartimentului de resort (Resurse umane, Relatii cu publicul, Investitii) din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, inregistrat la nr. 466/19.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1. 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-”LOTIZARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU 

DE LOCUINTE”; initiator primarul comunei, inregistrat la nr. 8/18.01.2021; 

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 418/18.01.2021; 



-raportul compartimentului de resort (Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii, Nomenclatura 

stradala, Domeniu public si privat) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr. 
444/19.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2. 
7.Proiect de hotarare privind actualizarea chiriei si a redeventei cu rata inflatiei pentru contractele aflate in derulare ce  

au ca obiect inchirierea sau concesionarea unor bunuri imobile care apartin domeniului public si domeniului privat al 

comunei Doicesti; initiator primarul comunei, inregistrat la nr. 11/18.01.2021; 

-adresa Directiei Judetene de Statistica Dambovita nr. 193/14.01.2021 si inregistrata la Primaria comunei Do ic es ti la 
nr. 150/18.01.2021 cu privire la indicele preturilor de consum in luna decembrie 2020 fata de luna decembrie 2019;  

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 391/18.01.2021; 

-raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe, Fond locativ) din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat la nr. 439/19.01.2021; 

-procesul-verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1. 
8.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in semestrul II/2020; intocmit de 

Compartiment Asistenta sociala; inregistrat la nr. 501/21.01.2021; 

-procesul-verbal al comisiei de specialitate nr.2. 
9.Diverse. 

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii): 11 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

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 si avizului consultativ de aprobare 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 (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 
forma prezentata Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local in Consiliul 

Local al comunei Doicesti domnului Dragnescu Bogdan-Gigi: 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri., drept 

pentru care se adopta Hotararea nr. 2/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1)  si 

alin.(3) lit. i) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,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 si avizului consultativ de aprobare 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 (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 

forma prezentata Proiect de hotarare privind validarea rectificarii prin majorare a bugetului local : 11 voturi pentru, 0 

voturi impotriva, 0 abtineri., drept pentru care se adopta Hotararea nr. 3/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite 

prevederile art. 139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

In continuare se trece la punctul 3 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.2 da citire procesului-verbal si avizului consultativ de aprobare 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 (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 

forma prezentata Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali pe ntru anul 2021: 11 

voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri., drept pentru care se adopta Hotararea nr.4 /2021 cu unanimitate de 
voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modi ficari le si  

completarile ulterioare.  
 

In continuare se trece la punctul 4 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 

comisiei de specialitate nr.1 da citire procesului-verbal si avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare. Se 
trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate.  

1.D-na consilier Banica Floarea propune urmatorul amendament la proiectul initial, astfel: 

-bursele de merit sa fie acordate de la media 900; 

-cuantumul bursei de merit sa fie majorat la 120 de lei. 

D-na consilier Banica Floarea solicita sa se faca de asemenea precizarea, in procesul verbal al sedintei, ca acest 

proiect este introdus pe ordinea de zi a sedintei de consiliu local cu intarziere, avand in vedere datele de pe adresele 
emise de catre Institutia Prefectului-Judetul Dambovita si Scoala Gimnaziala nr. 3 Doicesti. 

Odata facuta aceasta precizare, presedintele de sedinta propune supunerea la vot a amendamentului d-nei consilier 

Banica Floarea. Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii): 3 voturi pentru (Banica Floarea, Oprea Stelian, 

Ismail Alin-Mircea), 6 voturi impotriva (Iliescu Georgiana-Natalia, Mihai Raducu-Bogdan, Mohirta Dumitru-Daniel, 

Oprescu Ortansa, Soare Stelian, Stefanescu Constantin), 2 abtineri (Diaconescu Cristina, Ban Marian). 
In urma votarii amendamentului propus, in sala, se isca discutii contradictorii, fiind imposibila consemnarea ideilor 

exprimate.  



In consecinta, presedintele de sedinta i-a act de votul acordat pentru amendament si in urma faptului ca acesta nu a 

intrunit majoritatea voturilor din partea consilierilor prezenti, supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) 
proiectul de hotarare in forma sa initiala Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare si a 
numarului acestora ce se pot acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat depe raza comunei Doicesti 

in anul scolar 2020-2021: 8 voturi pentru ( Iliescu Georgiana-Natalia, Mihai Raducu-Bogdan, Mohirta Dumitru-Daniel,  
Oprescu Ortansa, Soare Stelian, Stefanescu Constantin, Diaconescu Cristina, Ban Marian), 3 voturi impotriva ( 

Banica Floarea, Oprea Stelian, Ismail Alin-Mircea), 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.5/2021 cu 

majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) si alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .  
 

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 si avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare. 

Sunt nominalizati urmatorii consilieri locali, care urmeaza sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor 

individuale ale secretarului general al comunei: Stefanescu Constantin si Diaconescu Cristina. Se trece la dezbateri pe 

marginea materialelor prezentate. Nu se inscrie nimeni la dezbateri. Neinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la 

vot (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma prezentata Proiect de hotarare privind 
nominalizarea a doi consilieri locali pentru a fi desemnati in comisia de evaluare a performantelor individuale ale 

secretarului general al comunei pentru anul 2020: 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri., drept pentru c are se 

adopta Hotararea nr.6/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) din O.U. nr. 57 /2019  

privind Codul administratv, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

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 si avizului consultativ de aprobare 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 (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 

forma prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ-”LOTIZARE SI 
CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE”: 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta 

Hotararea nr.7/2021 cu unanimitate de voturi,  fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) si alin.(3) lit. e) din  O.U. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

In continuare se trece la punctul 7 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele 
comisiei de specialitate nr.1 da citire procesului-verbal si avizului consultativ de aprobare 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 (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in 

forma prezentata Proiect de hotarare privind actualizarea chiriei si a redeventei cu rata inflatiei pentru contractele aflate 
in derulare ce au ca obiect inchirierea sau concesionarea unor bunuri imobile care apartin domeniului public si 

domeniului privat al comunei Doicesti: 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta 

Hotararea nr.8/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind  

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

In continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul luandu-se ac t de 

raportul intocmit de compartimentul de Asistenta sociala privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap in semestrul II/2020. 

Nu se inscrie nimeni la dezbateri. 

 
In continuare se trece la punctul 9 al ordinii de zi - Diverse; presedintele de sedinta intreba daca sunt probleme 

de supus atentiei, situatii de discutat sau alte informari de prezentat.  

In acest moment d-na consilier Banica Floarea il intreaba pe primarul comunei Doicesti, daca Scoala Gimnaziala nr.  3 

este prinsa in vreun proiect de reabilitare. Primarul comunei raspunde ca este avuta in vedere reabilitarea scolii. 

De asemenea d-na consilier Banica Floarea intreaba de ce la nivelul comunei Doicesti nu avem centru de vaccinare 
pentru covid. Primarul ii raspunde ca nu stabilim noi centrele de vaccinare, si de altfel, ne lovim de refuzul constant al 

medicilor de familie privind implicarea lor in activitatile de acest gen. 

 

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

Presedinte de sedinta,      Secretar general, 
    BAN MARIAN         jr. CHITU EMILIA-MIULICA 

  
Intocmit, 
S.L. 

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


