
 

Nr. 1585/26.02.2021 

M I N U T A 

sedintei ordinare  a Consiliului Local Doicesti din data de 26.02.2021 

 

 

1. Numar consilieri locali:  13 

2. Nr. consilieri locali in functie :12  deoarece 1 consilier a demisionat (Dragnescu Bogdan-Gigi ) 

3.  Au fost prezenti :6 consilieri 

     - Absenti nemotivat: 6 consilieri (Ban Marian,Banica Floarea, Grigorascu Vasile,Oprea Stelian,Oprescu Ortansa, Stefanescu 

Constantin) 

     - Absenti motivat: 0 

4. Ordinea de zi 

1.Alegerea presedintelui de sedinta. 

2.Depunerea juramantului de catre supleantul pentru functia de consilier local in Consiliul Local al comunei Doicesti, a 

candidatului SOARE ION-MIHAI propus de Partidul Social Democrat ;  

    -Incheierea Judecatoriei Targoviste nr.601/18.02.20121 ; 

3.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 55/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2021; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.2/06.01.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr.77/06.01.2021; 

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

inregistrat la nr.250/12.01.2021; 

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

4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Doicesti datorata la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA ‘’MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA’’, pentru anul 

2021 ; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.9/18.01.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr.389/18.01.2021; 

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

inregistrat la nr.393/18.01.2021; 

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

5.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 

2021 ; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.10/18.01.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr.390/18.01.2021; 

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

la nr.394/18.01.2021; 

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

6.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.63/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in 

consiliul de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, pentru anul scolar 2020-

2021; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.12/11.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr.1080/11.02.2021; 

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

primarului, inregistrat la nr.1260/17.02.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate  nr. 2;           

7.Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023; initiator primarul comunei ; inregistrat la 

nr.13/11.02.2021 ; 
- adresa nr. 2026/28.01.2021 emisă de Consiliul Judetean Dâmbovita, Directia Administrarea Patrimoniului,inregistrata  la 

Primaria comunei Doicesti cu nr.719/28.01.2021; 

-  referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr. 1082/11.02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  înregistrat la nr. 

1261/17.02.2021 ; 

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

8.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor 

pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Doicesti; initiator primarul comunei ; 

inregistrat la nr.14/11.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr. 1084/11 .02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat                la 

nr. 1263/17.02.2021; 

- procesul verbal avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2; 

9.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.54/27.09.2019 privind reorganizarea Seviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.15/11.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr. 1087/11.02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Situatii de urgenta) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.1262/17.02.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2 ; 



 

10.Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ; initiator primarul comunei ; inregistrat la 

nr.16/11.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, semnat de initiator,  inregistrat la nr. 1086/11.02.2021; 

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

nr.1264/17.02.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2 ; 

11.Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, aprobarea 

Organigramei si a Statului de functii; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.17/15.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 1196/15.02.2021; 

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

primarului, inregistrat la nr.1265/17.02.2021; 

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

12.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.18/15.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 1198/15.02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 
nr.1266/17.02.2021; 

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

13.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitate si a Graficului de activitati pe anul 2021 ale Bibliotecii 

Comunale Doicesti ‘’Nicolae Neagu ‘’; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.19/15.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 1200/15.02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Biblioteca comunala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.1267/17.02.2021; 

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

14.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea repartizarii 

locuintelor sociale pentru tineri destinate inchirierii construite prin ANL; initiator primarul comunei ; inregistrat la 

nr.20/15.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr. 1226/15.02.2021; 
- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.1268/17.02.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2; 

15.Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui bun imobil apartinand domeniului public al comunei Doicesti 

catre Administratia Nationala Apele Romane pentru realizarea proiectului ‘’Sistem informational pentru 

managementul integrat al apelor-etapa II ‘’; initiator primarul comunei ; inregistrat la nr.21/15.02.2021 ; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.1227/15.02.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Situatii de urgenta) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.1296/18.02.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.2 ; 

16.Diverse. 

 

Secretarul general al comunei constata ca nu este indeplinit cvorumul sedintei consiliului local prevazut la art.137 alin.1 

din Legea nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare : « Sedintele consiliului local se 

desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie ». 

 

 

 

 

                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                      jr.CHITU EMILIA 

 


