CONSILIUL LOCAL DOICESTI
JUDETUL DAMBOVITA
PROCES-VERBAL
sedinta ordinara a Consilului Local al comunei Doicesti din 22.04.2021

Sedinta este deschisa de secretarul general al comunei care precizeaza ca :
-Consiliul Local al comunei Doicesti a fost convocat in sedinta extraordinara in data de 22.04.2021 ora 1600, prin
Dispozitia emisa de primarul comunei nr. 88/16.04.2021 si Convocator nr. 2791/16.04.2021.
-Din consultarea condicii de prezenta, rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei
Doicesti, sunt prezenti 13 consilieri, fiind indeplinite prevederile art.137 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare “sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii
consilierilor locali in functie”.
-La sedinta participa: Stana Cozmin Petrut – primarul comunei, Chitu Emilia Miulica – secretarul general al
comunei, Badea Valentina – consilier in cadrul Compartimentului Impozite si taxe, Fond locativ, Serban Elena – consilier
in cadrul Compartimentului Contabilitate, Patrimoniu, Dragnescu Bogdan Gigi – administrator public si 1 locuitor al
comunei – Teleasa Toma.
-Presedintilor comisiilor de specialitate nr.1, nr,2 si nr.3, le-au fost transmise de catre secretarul general al
comunei, cu adresele nr.2792/16.04.2021, nr.2793/16.04.2021, nr.2794/16.04.2021 si nr.2944/21.04.2021,proiectele de
hotarari repartizate, in vederea convocarii comisiei de specialitate, dezbaterii si intocmirii avizelor cu privire la adoptarea
sau, dupa caz, repingerea proiectului, fiind indeplinite prevederile art.136 alin.(5) ”odata cu transmiterea proiectelor de
hotarari se comunica si data de depunere a …avizelor….” si alin.(6) “dupa examinarea proiectului de hotarare , comisia de
specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptare sau, dupa caz, respingerea proiectului” si art.141 alin.(6) “
convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia…..” si alin.(9) “ pentru dezbaterea proiectelor de hotarari
sau a celorlalte materiale repartizate comisiei de catre secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale…..”
In continuare doamna Chitu Emilia Miulica intreaba daca sunt obiectii asupra procesului verbal al sedintei
anterioare (sedinta ordinara din 12.03.2021, cu precizarea ca in luna februarie, respectiv 26.02.2021 nu s-a tinut sedinta ca
urmare a faptului ca nu a fost prezenta majoritatea consilierilor locali in functie conf. art.137 alin.(1) din Codul
administrativ) care a fost pus la dispozitia consilierilor odata cu semnarea Convocatorului.
1.Iliescu Georgiana-Natalia, consilier local
Spune: “La pct. Diverse este trecut faptul ca eu as fi facut o mentiune despre consilierul local Grigorascu Vasile, respectiv
incetarea mandatului de consilier local; Nu am spus la sedinta de consiliu local aceasta mentiune ci dupa ce lucrarile
sedintei s-au inchis, intr-o discutie cu mai multi consilieri locali.”
2.Oprescu Ortansa, consilier local
Spune: “La pct.4 (Proiectul de hotarare cu privire la bursele scolare) din procesul verbal al sedintei ordinare din
29.01.2021 am votat pentru amendament, dar nu apare votul meu”.
3.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei
Spune: “La aceasta sedinta eu nu am fost prezenta drept pentru care a participat inlocuitorul meu doamna Stanciu
Loredana care a consemnat dezbaterile si votarea la toate proiectele de hotarare de pe ordinea de zi.Doamna Stanciu nu va
cunoaste asa bine motiv pentru carepoate a confundat persoana .”
4.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “Proiectul de hotarare prin care era desemnat in consiliul de administratie al Scolii gimnaziale nr.3 ca reprezentant
al consiliului local, are informatii ca a fost discutat si inlocuit la pct. Diverse si nu la ordinea de zi, fapt ce nu este corect si
proiectul nu este valabil”
5.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei
Spune: “Proiectul 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 a fost dezbatut la pct. 6 al ordinii de zi .Votul a fost exprimat astfel:
-proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator : 0 voturi pentru, 8 voturi impotriva, 0 abtineri;
-propunerea domnului consilier local Mihai Raducu-Bogdan, respectiv inlocuirea domnului consilier local Grigorascu
Vasile cu domnul consilier local Soare Ion-Mihai : 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri.
6.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “Nu este adevarat. Domnul consilier local Ismail Alin-Mircea mi-a spus ca am fost inlocuit la pct. Diverse.”
7.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei
Spune: “Va rog sa nu dezinformati, cu atat mai mult cu cat nu ati fost prezent la sedinta de consilu local pe a carei ordine
de zi a fost proiectul de hotarare invocat.”
8.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “Nu dezinformez, asa stau lucrurile”
9.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei
Spune: “Stimati consilieri local care ati fost prezenti la sedinta consiliului local din luna martie, spunetii domnului
consilier local Grigorascu Vasile cand s-a discutat proiectul de hotarare invocat de dansul ,ca domnul consilier local Ismail
Alin- Mircea habar n-are ce se discuta la sedintele consiliului local.”

10.Diaconescu Elena-Cristina, consilier local
Spune: “Da acum mi-am adus aminte (m-am uitat in agenda cu notitele de la sedintele consiliului loca)l si proiectul de
hotarare a fost discutat la pct. 6 al ordinii de zi. Dumneavoastra domnule Grigorascu Vasile cum puteti fi atat de
vehenment intr-o afirmatie nesustinuta cat timp nu ati fost prezent la sedinta”.
11.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “Chiar daca nu am fost prezent stiu ca am fost inlocuit incorect, ca sa nu spun ilegal.Nu vedeti ca este consemnat in
procesul-verbal ca doamna consilier local Iliescu Natalia-Georgiana a propus incetarea mandatului meu. Asta nu este
illegal?
12.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei
Spune: “Conf. art.138 alin.(13) si alin.(15) din Codul administrativ, in procesul-verbal al sedinte consiliului local se
consemneaza sinteza dezbaterilor si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte. La inceputul fiecarei
sedinte, secretarul general al UAT supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare.Consilierii locali au dreptul
ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a
opiniilor exprimate in sedinta anterioara. Deci nu este ilegal.”
13.Banica Floarea, consilier local
Spune: “Ba sunt probleme mari in procesele verbale ale sedintelor consiliului local. Nu sunt consemnate toate discutiile .
Eu, spre exemplu, am facut discutii, am solicitat informatii si am facut propuneri la sedintele comisiei de specialitate si nu
se regasete nimic in procesul verbal.”
14.Diaconescu Elena-Cristina, consilier local
Spune: “Nu este consemnat in procesul verbal al comisiei de specialitate pentru ca atunci cand ati solicitat informatii le-ati
si primit fie de la personalul de specialitate, fie de la primar. Plus de asta vorbiti foarte mult si nu pot sa consemnez tot ce
vorbiti. Daca nu va convine propun sa fiti dumeavoastra secretarul comisie si notati dumneavoastra totul.
Nu mai sunt obiectii la continutul procesului verbal al sedintei anterioare,sedinta ordinara din 12.03.2021, drept pentru
care se supune la vot : 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 5 abtineri (Banica Floarea, Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa,
Stefanescu Constantin, Ban Marian) , fiind aprobat cu unanimitate de voturi , fiind indeplinite prevederile art.138 alin.(15)
din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
In continuare doamna Chitu Emilia Miulica invita presedintele de sedinta, doamna consilier local Diaconescu
Elena-Cristina (aleasa presedinte de sedinta pentru 2 luni consecutiv, in lunile martie si aprilie 2021, conform HCL nr.
9/12.03.2021) sa preia lucrarile sedintei. 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 indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2022; initiator primarul comunei;
inregistrat la nr.23/10.03.2021;
- comunicatul de presa nr.16/14.01.2021 al Institutului National de Statistica cu privire la rata medie a preturilor de
consum in ultimele 12 luni fata de precedentele 12 luni , calculata pe baza de IPC, care este 2,6% precum si site-ul
M.D.L.P.A, Directia Generala Administratie Publica, Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale, la sectiunea
Rata inflatiei, unde este publicata rata inflatiei pentru anul 2020=2,6 % ;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr.1839/11.03.2021;
- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la
nr.1842/12.03.2021;
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
2.Proiect de hotarare pentru modificare H.C.L. nr.53/02.12.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Doicesti; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.24/07.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.2534/07.04.2021;
- raportul secretarului general al comunei, inregistrat la nr. 2743/15.04.2021;
- procesul verbal si raportul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii dintre Comuna Doicesti si Societatea Nationala de Cruce Rosie din
Romania, Filiala Dambovita; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.25/07.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr2535/07.04.2021 ;
- raportul compartimentului de resort (Asistenta sociala) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr.
2745/15.04.2021 ;
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
4.Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare a persoanelor
aflate in situatiile prevazute de art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; initiator primarul comunei;
inregistrat la nr.26/08.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr. 2567/08.04.2021 ;
- raportul compartimentului de resort (Impozite si taxe) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr.
2747/15.04.2021 ;
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;

5.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.18/20.03.2020 privind asocierea comunei Doicesti prin Consiliul
Local al Comunei Doicesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea documentatiei
urbanistice “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI DOICESTI SI REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM ” ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.27/09.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.2582/09.04.2021;
- 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. 2749/15.04.2021 ;
- procesul verbal si raportul consultativ al comisiei de specialitate nr. 2;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;initiator primarul comunei; inregistrat la
nr.29/12.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr. 2631/12.04.2021 ;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate,Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr. 2751/15.04.2021 ;
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
7.Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii de analiza si verificare a modului in care s-au facut platile din
bugetul local pe ultimii 8 ani; initiator consilier local Grigorascu Vasile; inregistrat la nr.30/14.04.2021;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr.2705/14.04.2021 ;
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate,Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat la nr. ……………../…...04.2021 ;
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr. 1;
8.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrul II/2020; prezinta Puescu Alice-Ioana, referent in cadrul
Compartimentului Stare civila;
- procesul verbal al comisiei de specialitate nr. 1;
9.Raport privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol in semestrul II/2020; prezinta Rotaru OanaMaria,consilier in cadrul Compartimentului Registru agricol, Fond funciar;
- procesul verbal al comisiei de specialitate nr. 3;
10.Diverse.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 13 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, presedintele de sedinta da citire Propunerii primarului comunei de suplimentare a ordinii de zi,
inregistrata la nr. 2942/21.04.2021, prin care propune introducerea pe ordinea de zi - la pct. 11 - a unui material (1 proiect
de hotarare), cu mentiunea ca acesta este insotit de : referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator,de
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de avizul comun cu caracter
consultativ al comisiilor de specialitate , iar urgenta suplimentarii se justifica prin faptul ca: consiliul local are obligatia
adoptarii bugetului local pentru anul 2021 in termen de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii bugetului
de stat pe anul 2021 ( Legea bugetului de stat nr.15/2021 a fost publicata in M.O. la data de 09.03.2021, iar termrnul de 45
de zile curge pana la data de 24.04.2021), iar sumele necesare acordarii sprijinului financiar Parohiei Doicesti trebuiesc
cuprinse, daca se aproba, in bugetul local pentru anul 2021. Cu precizarea ca Proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2021 este pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 22.04.2021. si anume:
1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Doicesti; initiat de primarul comunei; inregistrat
la nr. 31/21.04.2021;
- adresele Parohiei Doicesti nr.5/21.01.2021 si nr.7/27.01.2021 si inregistrate la Primaria comunei Doicesti cu
nr.693/28.01.2021 respectiv cu nr.694/28.02.2021 prin care solicita un sprijin financiar in suma de 15.000 lei necesar
achitarii facturilor pentru utilitati si un sprijin financiar in suma de 20.000 lei necesar inlocuirii invelitorii capelei
mortuare;
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare semnat de initiator, inregistrat la nr.2934/21.04.2021;
- raportul comun al compartimentelor de resort (Compartiment Contabilitate si Compartiment Urbanism si amenajarea
teritoriului, Autorizare constructii, Nomenclatura stradala, Domeniu public si privat) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat la nr. 2939/21.04.2021 ;
- avizul consultativ comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3;
Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu 1 proiect de hotarare: 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva,
0 abtineri , fiind aprobata cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.135 alin.(8) din O.U. nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
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 indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2022 : 12 voturi pentru, 0
voturi impotriva, 1 abtinere (Banica Floarea), drept pentru care se adopta Hotararea nr. 23/2021 cu majoritate 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.

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.
1.Grigorascu Vasile,consilier local
Spune: “Incepand de azi eu nu mai doresc sa fiu presedintele comisiei de specialitate nr.3 deci nu mai convoc si nu mai
semnez nimic.”
2.Chitu Emilia-Miulica, secretar general al comunei
Spune: “Schimbarea presedintelui comisiei de specialitate se dispune si voteaza in sedinta comisiei de specialitate.Astfel
ca luna viitoare, materialele vor fi transmise presedintelui comisiei de specialitate in functie, adica domnului Grigorascu
Vasile, care va convoca comisia de specialitate. Pe ordinea de zi a comisiei de specialitate va fi alegerea presedintelui
comisiei de specialitate iar noul presedinte ales va semna avizul comisiei.”
Nu se mai inscrie nimeni la dezbateri. Nemaiinscriindu-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.53/02.12.2020 privind
stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Doicesti: 12 voturi pentru, 1 vot
impotriva (Banica Floarea), 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.24/2021 cu majoritate 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 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 privind aprobarea cooperarii dintre Comuna Doicesti si Societatea Nationala de Cruce
Rosie din Romania, Filiala Dambovita: 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1 abtinere (Grigorascu Vasile), drept pentru
care se adopta Hotararea nr.25/2021 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) si alin.(3) lit. f) din
O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 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.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune : ” Cine plateste cand titularul a decedat”.
2.Badea Valentina, consilier Compartiment Impozite si taxe
Spune : ” Mostenitorii ”.
1.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune : ” Persoanele din anexa la proiectul de hotarare sunt toate persoanele cu handicap care se incadreaza la scutire taxa
habitat ? ”.
2.Badea Valentina, consilier Compartiment Impozite si taxe
Spune : ” Da ”.
Nu se mai inscribe nimeni la dezbateri. Neimaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin
ridicarea mainii) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare a
persoanelor aflate in situatiile prevazute de art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 13 voturi pentru, 0
voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.26/2021 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.
In continuare se trece la punctul 5 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 H.C.L. nr.18/20.03.2020 privind
asocierea comunei Doicesti prin Consiliul Local al Comunei Doicesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean
Dambovita pentru realizarea documentatiei urbanistice “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI
DOICESTI SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ” : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care
se adopta Hotararea nr.27/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) si alin.(3) lit. e) si lit.
f) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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.1 da citire procesului-verbal si avizului consultativ de aprobare a proiectului de hotarare. Se
trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
1.Teleasa Toma, cetatean al comunei
Spune: “Cat timp a alocat comisia de specialitate nr.1 pentru studierea bugetului local?”
2.Ban Marian, consilier local
Spune: ” 3 zile”
3.Chitu Emilia, secretar general al comunei
Spune: “ Materialele au fost transmise consilierilor locali odata cu convocarea consiliului local, deci cu 5 zile inainte de
sedinta consiliului local.”

Nu se mai inscrie nimeni la dezbateri. Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vor deschis, prin ridicarea
mainii) proiectul de hotarare in forma prezentata Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021: 11
voturi pentru, 1 vot impotriva(Grigorascu Vasile), 1 abtinere (Oprescu Ortansa), drept pentru care se adopta Hotararea
nr.28/2021 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 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.
1.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “ Acest proiect de hotarare este facut de mine si intrebarile sa mi se puna mie.”
2.Banica Floarea, consilier local
Spune: “Care este scopul proiectului de hotarare?”
3.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “ Eu am cerut raportul Curtii de Conturi pe ultimii 8 ani. Mi s-a dat partial, adica pe ultimii 4 ani, din care rteiese:
bani si plati facute din bugetul local illegal sau gresit, si vreau sa facem o comisie care sa verifice daca sau facut
remedieri, daca s-a recuperat prejudicial (Compania de Apa).
Referitor la Gradinita 3 s-a facut o plata dubla catre firma lui Furcoiu.
Referitor la Scoala nr.3 se fac plati frauduloase, spre ex. pentru transport profesori, acestia nefacand naveta; sunt facturi
fictive (stiu asta deoarece sotia mea a lucrat la scoala si n-a mai stat cand a vazut )
Saptamana viitoare merg la Inspectoratul Scolar Dambovita pentru a relata toate neregulile, spre ex. s-au ridicat banii de
burse dar nu s-au dat toate.
Am vazut ca au inceput lucrarile de infrumusetare la parc (loc de recreere) si noi consilierii locali nu am primit informatii
din ce bani, cine a semnat receptia.”
4.Mohirta Dumitru-Daniel, consilier local
Spune: “A fost sponsorizare la Scoala nr.3 si la parc (loc de recreere) din fata primariei”
5.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “ Foarte bine, dar sa fim si noi informati”
6.Ban Marian, consilier local
Spune: “Doamna secretar, sponsorizarile nu se fac prin proiecte de hotarare?”
7.Chitu Emilia-Miulica, secretar general comuna
Spune: “ Da.” ( art. 291 din Codul administrativ: In cazul donatiilor de bunuri imobile si de bunuri mobile a caror valoare de
piata este mai mare de 500.000 lei, donatiile se accepta prin hotarare a consiliului local . In cazul donatiilor de bunuri mobile
a caror valoare de piata este mai mica sau egala cu 500.000 lei, donatiile se accepta prin dispozitie a conducatorului organului
sau institutiei administratiei publice locale).
8.Ban Marian, consilier local
Spune: “ Cum a fost prinsa sponsorizarea, doamna contabil?”
9.Dragnescu Bogdan-Gigi, administrator public
Spune : “ Nu au fost bani ci produse, respective pomi.”
10.Stefanescu Constantin, consilier local
Spune : “Dar pomii trebuie toaletati, varuiti, ce necesita bani, si cum se justifica banii? “
11.Dragnescu Bogdan-Gigi, admi nistrator public
Spune : “ Se face contract de sponsorizare pe produse( masini de spalat, frigidere 0 si se trece in inventar.”
Nu se mai inscrie nimeni la dezbateri. Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vor deschis, prin ridicarea
mainii) proiectul de hotarare in forma prezentata Proiect de hotarare privind infiintarea unei comisii de analiza si
verificare a modului in care s-au facut platile din bugetul local pe ultimii 8 ani: 5 voturi pentru (Banica Floarea,
Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa, Ban Marian, Stefanescu Constantin), 0 voturi impotriva, 8 abtineri, drept pentru care
nu se adopta Hotarare nefiind 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 8 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele
comisiei de specialitate nr.1 da citire procesului-verbal. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Nu se
inscrie nimeni la dezbateri.
In continuare se trece la punctul 9 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele
comisiei de specialitate nr.3 da citire procesului-verbal. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Nu se
inscrie nimeni la dezbateri.
In continuare se trece la punctul 10 al ordinii de zi-Diverse. Presedintele de sedinta intreba daca sunt probleme de
supus atentiei, situatii de discutat sau alte informari de prezentat.
1.Banica Floarea, consilier local,
Spune: “ Referitor la Scoala nr.3, la nereguli, sunt delapidari datorita faptului ca in Consiliul de Administratie al scolii sunt
personae care nu au lucrat in domeniu, nu au copii la scoala, cu stiinta primariei. Ce-i recomanda pentru Consiliul de
Administratie pe reprezentantii actuali ai consiliului local?”
2.Dragnescu Bogdan-Gigi, administrator public
Spune : “ Referitor la delapidarile facute la Scoala nr.3 , informeaza ca este process pe rol.”

3.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune : “ Domnule primar, organizatia PSD Doicesti isi are sediul in primarie? “
4.Stana Cozmin-Petrut, primar
Spune: “ Primaria este o institutie publica si ne adunam ca sa discutam problemele comunei, nu politica.”
5.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune : “ Atunci si PRO ROMANIA vine in primarie sa discute problemele comunei.”
6.Oprescu Ortansa, consilier local
Spune : “ In Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea cooperarii dintre comuna Doicesti si
Societatea Nationala de Cruce Rosie-Filiala Dambovita, este trecut ca in ianuarie 2020 a fost acordat sprijin pentru tinerii
cu posibilitati material reduse prin acoperirea costurilor de soferi, prin programul “Permis pentru viitor” si solicita la
sedinta urmatoare o informare cu persoanele care au beneficiat de acest sprijin.”
7.Teleasa Toma, locuitor al comunei
Spune : “ Va felicit, nu mai votati asa PSD, PNL… stati uniti.”
In continuare se trece 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 comun al comisiilor de specialitate nr.1 si
nr.3 de aprobare a proiectului de hotarare. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
1.Grigorascu Vasile, consilier local
Spune: “Unde sunt prinsi banii daca solicitarea a venit dupa aprobarea bugetului local?”
2.Serban Elena, consilier Compartimetul Contabilitate, Patrimoniu
Spune: “S-au prins bani la subcapitolul Servicii religioase.”
3.Stana Cozmin-Petrut, primar
Spune: “ S-au prevazut bani in proiectul de buget anterior aprobarii bugetului local datorita faptului ca Parohia Doicesti a
venit cu solicitarea de acordare a sprijinului financiar din ianuarie 2021 dar fara a avea documentatia completa, motiv
pentru care a fost incunostiintat prin adresa .”
Nu se mai 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 acordarea unui sprijin financiar Parohiei
Doicesti : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr.29/2021 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.
Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise.

Presedinte de sedinta,
DİACONESCU ELENA-CRİSTİNA

Secretar general al comunei,
jr. CHİŢU EMİLİA-MİULİCA

Intocmit,
C. E.-M.

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

