
CONSILIUL LOCAL DOICESTI 
     JUDETUL DAMBOVITA 

PROCES-VERBAL  
sedinta extraordinara a Consilului Local al comunei Doicesti din 11.05.2021 

 

Sedinta este deschisa de secretarul general al comunei care precizeaza ca : 

-Consiliul Local al comunei Doicesti a fost convocat in sedinta extraordinara la data de 11.05.2021 ora 1600, prin 

Dispozitia emisa de primarul comunei nr. 97/07.05.2021 si Convocator nr. 3226/07.05.2021. 

-Din consultarea condicii de prezenta, rezulta ca din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local al comunei 

Doicesti, sunt prezenti 12 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 consil ierilor 

locali in functie”. Absent motivat: doamna Banica Floarea (aflandu-se in carantina in perioada 09.05.2021-22.05.2021 

conform email-ului de alerta transmis in data de 10.05.2021 de Comitetul Judetean de Conducere si Coordonare a 

Interventiei Dambovita din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Dambovita care se afla anexat la prezentul proces-verbal 

si la Prezenţa consilierilor din luna mai). 

-La sedinta participa: Stana Cozmin Petrut – primarul comunei, Chitu Emilia Miulica – secretarul general al 

comunei, Florea Mariana – consilier in cadrul Compartimentului Contabilitate, Patrimoniu, Nica Tiberiu-Constantin – 

Compartiment Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii, Nomenclatura stradala, Domeniu public si 

privat si Dragnescu Bogdan Gigi – administrator public. 

-Presedintilor comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3, le-au fost transmise de catre secretarul general al comunei, cu 

adresele nr.3228/07.05.2021 si nr.3229/07.05.2021, mapele cu materialele repartizate (proiecte de hotarari, rapoarte, 

informari, diverse), 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 22.04.2021) care a fost pus la dispozitia consilierilor locali  odata cu semnarea 

Convocatorului. 

1.Grigorascu Vasile, consilier local 

Spune: “In procesul verbal nu sunt relatate dezbaterile care au avut loc. La pct. Diverse , Iliescu Georgiana a facut o 

mentiune la care a participat secretarul general iar apoi spuneti ca nu a participat secretarul general la sedinta.” 

1.Iliescu Georgiana-Natalia, consilier local 

Spune: “Domnule consilier Grigorascu Vasile faceti o confuzie, este vorba de 2 sedinte diferite.”  

3.Chitu Emilia-Miulica-secretar general al comunei 

Spune: “Sunt consemnari din cadrul a doua sedinte  ale consiliului local.” (In cadrul sedintei consiliului local din 

22.04.2021 doamna consilier local Iliescu Georgiana-Natalia a facut o obiectie la continutul procesului verbal al sedintei 

anterioare a consiliului local din data de 12.03.2021, sedinta la care a participat secretarul general al comunei.Totodata, in 

cadrul aceleiasi sedinte a consiliului local din 22.04.2021, si doamna consilier local Oprescu Ortansa a facut o biectie la 

continutul procesului verbal al sedintei consiliului local din data de 29.01.2021, sedinta la care nu a participat secretarul 

general al comunei). 
 

Nu mai sunt obiectii la continutul procesului verbal al sedintei anterioare, sedinta ordinara din 22.04.2021, drept pentru 

care se supune la vot : 11 voturi pentru, 1 vot impotriva (Grigorascu Vasile), 0 abtineri, fiind aprobat cu majoritate de 

voturi , fiind indeplinite prevederile art.138 alin.(15) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrat iv, cu  modi ficari le si  
completarile ulterioare. 
 

In continuare se 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.Alegerea presedintelui de sedinta. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii a trei bunuri imobile in bloc, situate in intravilanul comunei Doicesti  

si anume : teren in suprafata de 948 mp-statie PECO, teren in suprafata de 3.067 mp-statie betoane si teren in suprfata 

de 9.523 mp ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr. 32/27.04.2021;   

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.3049/27.04.2021;  

- raportul comun al compartimentelor de resort (Compartiment Contabilitate, Patrimoniu si Compartiment Urbanism si 

amenajarea teritoriului…Domeniu public si privat) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 

nr.3168/05.05.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3;  

3..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. 

 



In continuare , la punctul 1  al ordinii de zi, doamna Chitu Emilia Miulica aduce la cunostinta ca 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.  

Precizeaza ca la sedinta consiliului local din data de 12.03.2021 pentru functia de presedinte de sedinta, u rmatorul 

consilier local in ordine alfabetica era doamna Banica Floarea, dar avand in vedere ca aceasta a lipsit, urmatorul consilier 

local in ordine alfabetica a fost aleasa doamna Diaconescu Elena-Cristina, pentru 2 luni consecutive, martie si aprilie 

conform Hotararii nr. 9/2021, urmand ca doamna Banica Floarea sa fie presedinte de sedinta dupa terminarea celor 2 luni 

consecutive de catre doamna Diaconescu Elena-Cristina.  

Pentru functia de presedinte de sedinta pentru urmatoarele 2 luni consecutive, mai si iunie, ar fi trebuit sa fie doamna 

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

domnul Grigorascu Vasile. 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) presedinte de sedinta domnul Grigorascu Vasile: 11 voturi pentru, 0 

voturi impotriva, 1 vot abtinere (Grigorascu Vasile), drept pentru care se adopta Hotararea nr. 30/2021 cu majoritate 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. 

Doamna Chitu Emilia Miulica invita presedintele de sedinta sa preia lucrarile sedintei. Domnul consilier local 

Grigorascu Vasile preia lucrarile sedintei. 
 
 

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 comun de aprobare a proiectului de hotarare. 

Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. 

1.Grigorascu Vasile,consilier local 

Spune: “ Sunt de acord cu cumpararea terenurilor, dar sa fie legal avand in vedere comentariile ANAF Bucuresti si SPFL 

Ploiesti , in calitate de creditori in cadrul sedintei adunarii creditorilorEnergoconstructia S.A. din data de 21.04.2021.”  

2.Mohirta Dumitru-Daniel, consilier local 

Spune: “ Pai daca este licitatie publica si Publicatie de vanzare, nimeni nu scoate la vanzare daca nu este in regula.”  

3.Dragnescu Bogdan-Gigi,administrator public 
 

  Punctul de vedere ANAF Bucuresti si SPFL Ploiesti este in cadrul sedintei adunarii creditorilor Energoconstructia S.A., 

sedinta convocata de lichidatorul judiciar pentru modificarea startegiei de valorificare a imobilelor din comuna Doicesti, in  

sensul vanzarii acestora in bloc.” 
 

 

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 cumpararii a trei bunuri imobile in bloc, situate in intravilanul 
comunei Doicesti si anume : teren in suprafata de 948 mp-statie PECO, teren in suprafata de 3.067 mp-statie betoane si 

teren in suprfata de 9.523 mp : 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 2 abtineri (Grigorascu Vasile si Oprescu Ortansa), 

drept pentru care se adopta Hotararea nr. 31/2021 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(2)   d in 
O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

In continuare se trece la punctul 3 al ordinii de zi-Diverse. Presedintele de sedinta intreba daca sunt probleme de 

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

Nu se inscrie nimeni. 
 
 

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

 

 

 

 

 
        Presedinte de sedinta,     Secretar general al comunei, 

                                  GRIGORASCU VASILE                jr. CHİŢU EMİLİA-MİULİCA 
 

 
 
 

 
 
 

 
Intocmit, 
C. E.-M. 

 


