
PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28.06.2017, orele 15,00 in gedinti ordinari a

Dorobanfu, judeJul Cdl[raqi, fiind prezenJi urmitorii consilieri:

1. Dragomir Marin

local al comunei

nul consilier local

la o intrunire in
Stela gi doamna

ri sau contestalii

cu 10 voturi

au implinit cel

al comunei

voturi pentru din 10

u care au

mar pentru a

I de hotdrdre.
local al comunei

La gedintS participd domnul viceprimar deoarece domnul primar

cadrul Consiliului Judelein Caldraqi, domnul secretar, doamna consilier

bibliotecar Kiru Tudorita.

2. Ivan Niculaie
3. Susllnescu Benoni

4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. Cllin Vasile
7. Pavel Alexandra
8. Apostol Jan

9. Niculae Gheorghe
10. Dincd Costin,

Domnul pregedinte de gedin([ Niculae Gheorghe ptecizeazd cd

Carteraru George este absent motivat.

la pro
consiliul

Se supune spre aprobare procesul verbal al gedinfei anterioare care se

pentru din 10 consilieri prezenli fa{6 de I I consilieri in functie.

Domnul pregedinte de gedinfa Niculae Gheorghe, intreabS dac6 sunt

la procesul verbal al $edintei anterioare. Nu sunt'

Are cuvdntul domnul viceprimar pentru a citi ordinea de zi dupd cum urn

l.Proiect de hotdrdre privind aniversarea cuplurilor din comuna Dorobanfu

pufin 50 ani de la cisitorie.
2.proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintel i de gedin{a al Consiliului

Dorobantu.

implinit cel pufin 50 ani de la cisitorie.^ 
Domnul pregedinte de gedinfd Niculae Gheorghe d6 cuvdntul domnului

citi proiectul de hotdrdre.
Are cuvantul doamna consilier ciocirlan Stela care citegte raport

Au cuvantul secretarii comisiilor de specialitate din cadrul

Doroban{u care citesc procesele-verbale ale comisiilor cu aviz favorabil'

Domnul pregedinte de qedinJd Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la

Domnul pregedinte de gedintd Niculae Gheorghe in vederea evitdrii unor

imposibilit6lii de a face dovada cI a domiciliat in comuna Dorobanfu in toatd ac

art.2 sdaibd urmitorul cuprins: ,, Se acordd premiul care constd intr-o diplomd

pentru fiecare cuplu care i-a cdsdtorit in comuna Dorobanfu qi are domiciliul in

Are cuvantul doamna consilier local Pavel Alexandra care propune ca su

totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aniversarea cuplurilor din comuna

cel pu{in 50 ani de la clsdtorie" cu propunerea de modificare a domnului

fie mai mare de 100 Ron, respectiv sd fie cel pufin 500 Ron'

Are cuvdntul domnul consilier local Ivan Niculaie care spune ca o

manifestlrile efectuate cu ocazia organizdrii zilei comunei Dorobanfu sd

au adus cinste comunei sd fie premiali cu diplome. Domnul preqedinte supune

propunere care este votata in unanimitate cu 10 voturi pentru.

Domnul pre$edinte de gedinja Niculae Gheorghe supune spre aprobare

ile interpretlri gi

perioadd, propune ca

suma netd de 100 RON
una Dorobanfu."

a ce se va acorda sd

nere viitoare ca la

,,fii ai satului" care

spre arobare aceastd

articole gi in
tu care au implinit

nte de gedinfi



Niculae Gheorghe astfel ca art.2 sdaiba urmStorul cuprins: ,, Se acorda premiul

diplom[ gi sumi netl de 100 RON pentru fiecare cuplu care s-a clsltorit in corr

domiciliul in comuna Dor rban{u." cafe se voteazi cu 7 voturi pentru si 3 voturi

consilieri prezenlifala de 1 I consilieri in functie devenind hotdrdrea nr' 26 din 2

o*""r pr"g"aint" de gedin(6 Niculae Gheorghe propune trecerea la

de zi aprobate gi anume:
2. Proiect de hotirdre privind alegerea pregedintelui de gedinfd al co

comunei Dorobanfu.
Domnul pregedinte de gedinJa Niculae Gheorghe di cuvantul domnul v

proiectul de hotdr6re.
Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de

Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului

avize favorabile.
Domnul pregedinte de gedinf[ Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cu

propuneri pentru pregedinte de gedin[d.

Are cuvantul domnul consilier Ivan Niculaie care il propune pe domnul

Nu mai sunt alte ProPuneri.
Se supune rpr" uirobure pe articole 9i in totalitate ,,Proiectul de hot6r6re

pregedintelui de gedinp al Consiliului Local al comunei DorobanJu" care se

p"r,i.u gi I vot aUlinere din l0 consilieri prezenJi fati de 11 consilieri in funclie

fonsif ier local Apostol Jan, devenind hotdrdrea nr. 27 din 28.06.2017.

3. Diverse
Domnul preqedinte de gedinf[ Niculae Gheorghe solicitS inscrieri la

Are cuvdntui dournnu consilier local Pavel Alexandra care propune schim

a qedinlelor consiliului local astfel ca in lunile iulie Ei august acestea sd fie

9,00. Domnul preEedinte supune spre arobare aceasta propunere care este

cu l0 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedinf[ Niculae Gheorghe declara gedin{a inchisi.

de qedinld,
NICULAE

hotdrdre.
local al

consti intr-o
Dorobanfu qi are

inere din 10

17.
I nr. 2 al ordinei

ului Local al

mar pentru a citi

nei Dorobanlu cu

Jan.

ivind alegerea
cu 9 voturi

persoana domnului

orel de convocare

vocated pentru ora

in unanimitate


