
 
    Nr. 7101/13.09.2021 

M I N U T A 

sedintei extraordinare  a Consiliului Local Doicesti din data de 10.09.2021 
 

1.Consiliul Local al comunei Doicesti a fost convocat in sedinta ordinara in data de 10.09.2021 ora 1600 prin Dispozitia 

nr.171/06.09.2021  emisa de primarul comunei  si Convocator nr. 6885//06.09.2021. 
2. Numar consilieri declarati alesi : 13 
    2.1. In functie:13  

3. Au fost prezenti:  -  11 consilieri locali  
    Absent motivat: 2 (Stan Constantin  si Stefanescu Constantin);  Absent nemotivat: 0 

4. Propuneri de scoatere/retregare proiecte de hotarari de pe ordinea de zi:  Nu 
5. Propuneri de suplimentare a ordinii de zi:  Nu 
6. Presedinte de sedinta: Iliescu Georgiana-Natalia (aleasa pentru 2 luni consecutive, septembrie s i octombriet  2021, 

conform HCL nr. …/10.09.2021) 
7. Proiectul ordinii de zi: 
1.Alegerea presedintelui de sedinta. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre  comuna Doicesti, judetul Dambovita  prin Consiliul 

Local al Comunei Doicesti si  judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita  pentru realizarea in comun a 

obiectivului de investitie “Asigurare scurgere ape pluviale pe str. Constantin Brancoveanu i n co m una  Do i cest i,  jude tu l 

Dambovita”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.53/01.09.2021; 

-     referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat  la nr.6743/ .09.2021 ;  
-     raportul administratorului public, inregistrat la nr. 6879/06.09.2021; 
-     procesul verbal si avizul consultativ comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2; 

3.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico -economici si  a devizului general pentru realizarea 

obiectivului   de investitie “Modernizare starzi in comuna Doicesti, judetul Dambovita”  ; in it iato r p rimaru l comunei;  
inregistrat la  nr.55/03.09.2021; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.6813/03.09.2021; 

- raportul administratorului public, inregistrat la nr. 6881/06.09.2021; 
   -   procesul verbal si avizul consultativ comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2;  

 4.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract intre U.A.T. Comuna Doicesti si Asociatia Sportiva G l o ria 

pentru finantarea programelor sportive ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.56/03.09.2021; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la nr.6814/03.09.2021; 
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, 

inregistrat la nr. 6882/06.09.2021; 
 -  procesul verbal si avizul consultativ comun al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3;  
       5.Diverse. 

Se 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. 
 

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. Urmatorul consilier in ordine alfabetica este Iliescu 
Georgiana-Natalia. 

Precizeaza:  
-La sedinta consiliului local din data de 12.03.2021 pentru functia de presedinte de sedinta, urmatorul consilier local in  
ordine alfabetica era doamna Banica Floarea, dar avand in vedere ca aceasta a lipsit, urmatorul consilier local in ord ine 

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 a lipsit, urmatorul consilier local in ord ine alfabet ica a 

fost ales domnul Grigorascu Vasile conform Hotararii nr. 30/2021, urmand ca doamna Banica Floarea sa fie presedin te 
de sedinta dupa terminarea celor 2 luni consecutive de catre domnul Grigorascu Vasile. 
-Pentru functia de presedinte de sedinta pentru  urmatoarele 2 luni consecutive, iulie si august, a  fos t  aleasa doamna 

consilier local Banica Floarea, conform Hotararii nr. 41/2021. 
 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) presedinte de sedinta doamna Iliescu Georgiana-Natalia : 11 voturi 

pentru, 0 voturi impotriva, 0 vot abtinere , drept pentru care se adopta Hotararea nr. 53/2021 cu unanimitate de vo turi, 
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. Doamna consilier local Ilies cu  
Georgiana-Natalia preia lucrarile sedintei. 

 



La punctul 2 al ordinii de zi, presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de s pecialitate 
nr.1 da citire procesului-verbal si avizului consultativ comun 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 asocierii/parteneriatului dintre  comuna Doicesti, jude tu l Da m bo vita   pri n  

Consiliul Local al Comunei Doicesti si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita  pe ntru re a liza rea i n co m u n a  

obiectivului de investitie  “Asigurare scu rgere ape pluviale  pe str. Constantin Brancoveanu in comuna Doicesti, judetul 

Dambovita”: 8 voturi pentru, 3 voturi impotriva (Banica Floarea, Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa), 0 ab t ineri , d rep t  
pentru care se adopta Hotararea nr. 54/2021 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(3)  lit. f) din O.U. nr.  

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

La punctul 3 al ordinii de zi, presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de s pecialitate 

nr.1 da citire procesului-verbal si avizului consultativ comun 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 indicatorilor tehnico-economici si a devizului g en eral pe n tru  re aliza rea  

obiectivului de investitie “Modernizare starzi in comuna Doicesti, judetul Dambovita” : 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 3 

abtineri (Banica Floarea, Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa),drept pentru care se adopta Hotararea nr. 55/2021 cu 
majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(3) lit. g)  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 s pecialitate 
nr.3 da citire procesului-verbal si avizului consultativ comun 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 incheierii  unui contract intre U.A.T. Comuna Doicesti si As o cia t ia  S port iva  

Gloria Doicesti pentru finantarea programelor sportive : 8 voturi pentru, 1 vot impotriva (Banica Floarea), 2 abtineri 

(Grigorascu Vasile, Oprescu Ortansa),drept pentru care se adopta Hotararea nr. 56/2021 cu majoritate de voturi, fiind 

indeplinite prevederile art. 139 alin.(3) lit. a) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modi ficarile si completarile ulterioare. 
 

In continuare se trece la punctul 5 al ordinii de zi-Diverse. Presedintele de sedinta intreba daca sun t p robleme de 

supus atentiei, situatii de discutat sau alte informari de prezentat. 
I.Referitor la cainii cu si fara stapan: Iliescu  Georgiana Natalia-,consilier local, Soare Ion Mihai-consilier local, Opres cu  
Ortansa-consilier local, Stana Cozmin Petrut-primar, Ban Marian-consilier local. 

II.Referitor la gunoaiele din jurul magazinelor mixte:.Banica Floarea-consilier local. 
III.Referitor la drumuri :Ban Marian-consilier local, Stana Cozmin Petrut-primar, Grigorascu Vasile-consilier local, Ban 

Marian-consilier local, Oprescu Ortansa-consilier local.Banica Floarea-consilier local 
IV.Referitor la planta ambrosia: Diaconescu Elena Cristina-consilier local, Stana Cozmin Petrut-primar. 
V.Referitor la instructorul de dansuri de la Casa de Cultura : Grigorascu Vasile-consilier local, Chitu Emilia Miulica-secretar 

general,Stana Cozmin Petrut-primar, Grigorascu Vasile-consilier local. 
 
 

 
 

 
 

                                                       SECRETAR GENERAL AL CO MUNEI, 

                                                                   jr.CHİŢU Emilia-Miulica 


