
 

Nr. 1886/15.03.2021 
M I N U T A 

            sedintei ordinare  a Consiliului Local al comunei Doicesti din data de 12.03.2021`  
 

1. Numar total consilieri locali : 13 

   1.1. Numar consilieri locali in functie :  12 

   1.2. Numar consilieri locali demisionati : 1  

2. Au fost prezenti : 7 consilieri locali 

    2.1.Absenti nemotivat:5 (Ban Marian,Banica Floarea, Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa si Stefanescu Constantin) 

    2.2.Absenti motivat: 0  

3. Propuneri de scoatere/retregare proiecte de hotarari de pe ordinea de zi:  Nu 

4. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Nu 

5. Supunere spre aprobare a procesului verbal al sedintei anterioare : DA, procesul verbal al sedintei extraordinare convocate 

de indata din 08.01.2021 si  procesul verbal al sedintei ordinare din 29.01.2021 

    5.1. Obiectii: NU 

6. Proiectul ordinii 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. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii): 12 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. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi 

In  conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Doicesti, 

presedintele de sedinta se alege pe o perioada de 2 luni consecutive, in ordine alfabatica. Urmatorul consilier local in ordine al 

alfabetica este doamna Banica Floarea, dar avand in vedere ca aceasta lipseste, urmatorul consilier local in ordine alfabetica  

este doamna Diaconescu Elena-Cristina.   

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) presedinte de sedinta doamna Diaconescu Elena-Cristina : 7 voturi 

pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 9/2021 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, cu 

modificarile si completarile urmatoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi 

Presedintele de sedinta prezinta Incheierea Judecatoriei Targoviste nr.601/18.02.2021 prin care s-a validat mandatul de 

consilier local supleant pentru Consiliul Local al comunei Doicesti a candidatului declarat ales Soare Ion Mihai. Il invita pe 

domnul Soare Ion Mihai sa depuna,  potrivit art.117 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019, urmatorul juramant in limba romana: “Jur 

sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele 

locuitorilor comunei Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”. 
Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: domnul Soare Ion Mihai se prezinta  in fata unei mese special amenajate, 

pe care se afla Constitutia Romaniei si Biblia, pune mana atat pe Constitutie cat si pe Biblie si da citire juramantului“Jur sa 

respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor 

comunei Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”, dupa care semneaza juramantul de credinta care este imprimat pe un formular 



special in 2 exemplare, din care 1 exemplar se inmaneaza consiliului local si 1 exemplar se pastreaza la dosarul de constituire 

a consiliului local. 

La punctul 3 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 pentru modificarea H.C.L. nr. 55/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2021: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 10/2021 cu 

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

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
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. 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 cotizatiei comunei Doicesti datorata la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA “MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA”, pentru anul 2021: 8 

voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.11 /2021 cu unanimitate de voturi, fiind 

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

completarile ulterioare.  
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. 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 cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare, pentru 

anul 2021: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.12/2021 cu unanimitate de 

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

modificarile si completarile ulterioare.  
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:Mihai Raducu-

Bogdan, consilier local. 

Neimaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) 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: 
- proiectul de hotarare in forma prezentata: : 0 voturi pentru, 8 voturi impotriva, 0 abtineri; 

- proiectul de hotarare cu propunerea domnului consilier local Mihai Raducu Bogdan: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 

abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.13/2021 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.  

La punctul 7 al ordinii de zi 

Presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de specialitate nr.3 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 neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si servciilor pentru derularea masurilor educative aferente 

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care 

se adopta Hotararea nr.14 /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.  
La punctul 8 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 structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor 

pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii in comuna Doicesti: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 

abtineri., drept pentru care se adopta Hotararea nr.15/2021 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.  
La punctul 9 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 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 54/27.09.2019 privind reorganizarea 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta 

Hotararea nr.16/2021 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.  
La punctul 10 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 reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ: 8 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.17/2021 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.  

La punctul 11 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 reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, 

aprobarea Organigramei si a Statului de functii: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se 

adopta Hotararea nr.18/2021 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.  
La punctul 12 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 utilizarea excedentului annual al bugetului ca sursa de finantare a cheltuielilor 

sectiunii de dezvoltare: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.19/2021 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.  
La punctul 13 al ordinii de zi 

Presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de specialitate nr.3 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 aprobarea Programului de activitate si a Graficului de activitati pe anul 2021 ale 

Bibliotecii Comunale Doicesti “Nicolae Neagu”: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri., drept pentru care se adopta 

Hotararea nr.20/2021 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.  
La punctul 14 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 organizarii unei sesiuni de depunere/actualizare dosare in vederea 

repartizarii locuintelor sociale pentru tineri destinate inchirierii construite prin A.N.L.: 8 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva, 0 abtineri., drept pentru care se adopta Hotararea nr.21/2021 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.  
La punctul 15 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 :Stan 

Gheorghe-Valentin, consilier  

Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare  cu 

rectificarea precizata de domnul Stan Gheorghe-Valentin: 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”: 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 

0 abtineri., drept pentru care se adopta Hotararea nr.22/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 

alin.(1) si alin.(3) lit. g)  din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  
La punctul 16 al ordinii de zi- Diverse  

Presedintele de sedinta intreba daca sunt probleme de supus atentiei, situatii de discutat sau alte informari de prezentat.  

Se inscriu : Chitu Emilia-Miulica, secretar general al comunei , Iliescu Georgiana-Natalia, consilier local. 
 

                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                   jr.CHİŢU EMİLİA-MİULİCA 

 


