
 
    Nr. 6652/30.08.2021 

M I N U T A 

sedintei ordinare  a Consiliului Local Doicesti din data de 27.08.2021 
 

 

1.Consiliul Local al comunei Doicesti a fost convocat in sedinta ordinara in data de 27.08.2021 ora 1600 prin Dispozitia 
nr.155/20.08.2021  emisa de primarul comunei  si Convocator nr. 6412/20.08.2021. 

2. Numar consilieri declarati alesi : 13 
    2.1. In functie:13  
3. Au fost prezenti: 13 consilieri locali  ,  

    Absent motivat: 0  
    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: Banica Floarea (ales pentru 2 luni consecutive, iulie si august 2021, conform HCL nr. 41/29.07.2021) 

7. Proiectul ordinii de zi: 
1.Proiect de hotarare pentru aprobarea listei privind solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri destinate inchirie rii, construite prin 

A.N.L. in comuna Doicesti; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.47/04.08.2021; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.5962/04.08.2021; 

- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la n r. 
6011/06.08.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2; 

2.Proiect de hotarare pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate  in solutionarea cererilor depuse pentru repartiza rea 

locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in comuna Doicesti; initiator primarul comunei;  in regis trat la  
nr.48/04.08.2021; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.5963/04.08.2021;  

- raportul compartimentului de resort (Achizitii publice) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la 
nr.6012/06.08.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2;  
3.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului gen eral  pe ntru re a liza rea o bi ect ivu lui de  

investiţie “Construire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Şotânga şi 

Doiceşti, judeţul Dâmboviţa”; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.49/16.08.2021; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.6253/16.08.2021;  

- raportul administratorului public, inregistrat la nr.6344/18.08.2021; 
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2; 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local ; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.50/16.08.2021; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.6254/16.08.2021; 
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregist rat la nr. 

6345/18.08.2021; 

- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1 ; 
5.Proiect de hotarare privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al c l a sif ica tie i  bu g eta re ; in it iato r p rimaru l 

comunei; inregistrat la nr.51/17.08.2021; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.6305/17.08.2021;  
- raportul compartimentului de resort (Contabilitate, Patrimoniu) din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregist rat la nr. 

6374/19.08.2021; 
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1 ;  
6.Proiect de hotarare privind clasificarea unor drumuri de interes local, proprietatea publica a comunei Doicesti, in categoria drumurilor 

vicinale; initiator primarul comunei; inregistrat la nr.52/17.08.2021; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, initiat de primarul comunei, inregistrat la nr.6306/17.08.2021;  
- 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.6408/20.08.2021; 
- procesul verbal si avizul consultativ al comisiilor de specialitate nr.1si nr.2 ;  
7.Informare cu privire la taxa de habitat; inregistrata la nr.6402/20.08.2021 ; situatie intocmita de Badea Valentina consilier in cadrul 

Compartimentului Impozite si taxe ; prezinta Manoiu Nicoleta consilier in cadrul Compartimentului Impozite si taxe ; 
8.Informare cu privire la executarea silita;  inregistrata la nr.6403/20.08.2021 ; intocmita de Manoiu Nicoleta consilier in cadrul 

Compartimentului Impozite si taxe ; prezinta Manoiu Nicoleta consilier in cadrul Compartimentului Impozite si taxe ;  

9.Informare cu privire la garaje; inregistrata la nr.6404/20.08.2021 ; intocmita de Badea Valentina consilier in cadrul 
Compartimentului Impozite si taxe ; prezinta Manoiu Nicoleta consilier in cadrul Compartimentului Impozite si taxe  

10.Informare cu privire la inlocuirea amenzilor contraventionale cu obligatia prestarii de activitati in folosul comunitatii. inregis trata la 

nr.6406/20.08.2021 ; intocmita de Rizea Nicoleta refernt in cadrul Compartimentului Impozite si taxe  ; prezinta Rizea 
Nicoleta referent in cadrul Compartimentului Impozite si taxe ; 

11.Informare cu privire la beneficiarii  de ajutoare acordate de catre Filiala de Cruce Rosie  Dambovita;  inregistrata la 
nr.5830/6405/20.08.2021; intocmita de consilier Manea Carmen si asistent medical comunitar Opritescu Adriana din cadrul 
Compartimentului Asistenta sociala ; prezinta Manea Carmen; 

12.Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi (vot deschis, prin ridicarea mainii): 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 ab t ineri , 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; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de specialitate nr.1 da citire 

procesului-verbal comun  si avizului consultativ  comun de adoptare a proiectului de hotarare.  
Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate: Grigorascu Vasile-consilier local,Stanciu Loredana-consilier 
Compartiment achizitii publice,Stana Cozmin Petrut-primar. 

Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 
prezentata Proiect de hotarare pentru aprobarea listei privind solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri destinate inchi rierii : 13 

voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 47/2021 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 2 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul, iar presedintele comisiei de specialitate nr.1 da citire 
procesului-verbal comun si avizului consultativ comun de adoptare a proiectului de hotarare. Se trece la dezbateri pe marg inea 
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 prezen tata 
Proiect de hotarare pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse pentru repartizarea locuintelo r 

pentru tineri destinate inchirierii, construite prin A.N.L. in comuna Doicesti: 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 ab t ineri, d rep t  
pentru care se adopta Hotararea nr. 48/2021 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(1) si a lin . (3 )  li t .  g )   d in  

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 specialitate nr.1 da citire 

procesului-verbal comunsi avizului consultativ comun de adoptare a proiectului de hotarare. Se t rece la dezbateri pe marg inea 
materialelor prezentate:Banica Floarea-consilier local , Stana Cozmin Petrut-primar. 

Nemaiinscriindu-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 general  pentru realizarea obiect ivu lui 

de investiţie “Construire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Şotân ga  

şi Doiceşti, judeţul Dâmboviţa”: 11 voturi pentru, 1 vot impotriva (Banica Floarea), 1 abtinere (Grigorascu Vasile), drept pentru care 

se adopta Hotararea nr. 49/2021 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin.(1) si alin.(3) lit. f) si 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 specialitate nr.1 da citire 
procesului-verbal si avizului consultativ de adoptare a proiectului de hotarare. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor 
prezentate: Grigorascu Vasile-consilier local, Stana Cozmin Petrut-primar, Florea Mariana-consilier Compartiment 

Contabilitate,Patrimoniu. 
Nemaiinscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vor deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma 

prezentata Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului local : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1 abtinere (Grigorascu 
Vasile), drept pentru care se adopta Hotararea nr. 50/2021 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 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 adoptare 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 virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificatie i bugetare : 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta Hotararea nr. 51/2021 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 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 adoptare a proiectului de hotarare. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor 

prezentate: Banica Floarea-consilier local. 
Nemainscriindu-se nimeni la dezbateri, se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul de hotarare in forma prezentata 
Proiect de hotarare privind clasificarea unor drumuri de interes local, proprietatea publica a comunei Doicesti, in categoria dru m uril or 

vicinale : 12 voturi pentru, 1 vot impotriva, 0 abtineri (Banica Floarea), drept pentru care se adopta Hotararea nr. 52/2021 cu 

majoritate 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 7 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul. Se trece la dezbateri pe marginea materialu lu i p rezen tat: 
Banica Floarea-consilier local, Oprescu Ortansa-consilier local. 
 

La punctul 8 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul. Se trece la dezbateri pe marginea materialu lu i p rezen tat:  

Grigorascu Vasile-consilier local. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor p rezen tate: 
nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul. Se trece la dezbateri pe marginea materialelor prezentate: 

nu se inscrie nimeni la dezbateri. 
 

La punctul 11 al ordinii de zi; presedintele de sedinta prezinta materialul. Se trece la dezbateri pe marginea materialului 
prezentat:Oprescu Ortansa-consilier local,Banica Floarea-consilier local. 
Material amanat pentru sedinta urmatoare. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi-Diverse. Presedintele de sedinta intreba daca sunt probleme de supus atentiei, ori situatii de d is cutat  
sau alte informari de prezentat:Banica Floarea-consilier local, Grigorascu Vasile-consilier local. 

 

                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   jr.CHİŢU Emilia-Miulica 



 


