
PROCES VERBAL

incheiat ast5zi 17.08.2017, orele 09,00 in gedinfd ordinar[ a

Dorobanfu, judelul Cllaraqi, fiind prezenli urmdtorii consilieri:

1. Dragomir Marin
2. Susldnescu Benoni
3. Pantelimon Alexandru
4. ChiJu Alexandru
5. Cdlin Vasile
6. Carteraru George

7. Pavel Alexandra
8. Apostol Jan

9. Niculae Gheorghe
10. Dincd Costin, cu precizarea cd domnul Ivan Niculaie este

local al comunei

motivat.
I primar es;te in concediu de

din 11.08.2017 adusd la
doamna c,ontabil Alexandru
Kiru Tudorita.
menfiuni sau contesta{ii la

se votrmz[, cu l0 voturi

m urmeazZi:

ul20l7.
siliului Local Dorobantu

niul public al comunei

La gedinJa participd domnul viceprimar cu precizarea cd dom

odihnd in perioada 16.08.2017 - 23.08.2017 in baza cererii nr. z

cunogtinld az\ 17.08.2017 in gedinla consiliului local , domnul se

Adriana. domnul tehnician urbanism Bic[ Nicolae 9i doamna bibli

-. 

s"p"* spre aprobare procesul verbal al gedinlei anterioare

pentru din 10 consilieri prezenli fa{d de I I consilieri in func{ie.

Domnul preqedinte de gedinti Apostol Jan, intreabd dacd

lverbal al gedinfei anterioare. Nu sunl

Are cuvdntul domnul viceprimar pentru a citi ordinea de zi dupd

l.Proiect de hot[r6re privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe

2.Proiect de hotardre privind modificarea 9i completarea Hotararii cr

nr. 15l1999 privind insugirea inventarului bunurilor care alcatuiesc

Dorobantu, judelul CII[ra9i.
3.Diverse.

Se supune spre aprobare ordinea de zi asfel cititi 9i care se

consilieri prezen\i faJa de 1l consilieri in funcJie'

Se propune trecerea la punctul nr. I al ordinei de zi aprobate 9i

l.Proiect de hot[rflre privind aprobarea rectificlrii bugetului
Domnul pregedinte de gedinf[ Apostol Jan d[ cuvantul domnu

proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citegte

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului

cu l0 voturi pentru din 10

me:

pe anul 2017.
viceprimar pentru a citi

la proiectul de hotirdre.
al comunei Dorobanfu cu

a se prezenta de coordonator
avize favorabile, cu solicitarea domnului consilier local Apostol Jan

d-na Kiru Tudorila tabel cu persoanele care fac deplasarea in Croatia.

Domnul preqedinte de gedin(6 Apostol Jan solicitd inscrieri la

Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care spu

Croalia in calitate de mandatar financiar iar tabelul cu persoanele ca

Doro6anlu" care se deplaseazi in Croalia este nededinitivat. Tabelul '
zile gi va fi respectatd hotirdrea consiliului local'

'DomnulpregedintedegedinldApostolJanpropunecalarec

doar suma referitor la deplasarea ansamblului iar cealalt[ su

autoturismului si nu se aprobe.

Are cuvantul domnul consilier local Dragomir Marin care

proiectului de hotdrdre a$a cum a fost iniliat de domnul primar.

Are cuvdntul domnul consilier local chilu Alexandru care p

proiectului de hotdrare a$a cum a fost iniliat de domnul primar.

Domnul pre$edinte de gedin{i Apostol Jan supune spre a

se voteazd cu 3 voturi pentru 9i 7 voturi impotriv5 qi in consecinfd nu

Domnul pre$edinte de gedin!6 Apostol Jan supune spre a

I

cd ddnsa se dePlaseazl in
insotesc ansamblul,,SPicul
fi definitivat in urmdtoarele

icarea de

referitor

adoptd.
pe articole gi in

lbuget si fie votati
la achizitionarea

ne supunerea la vot

supunerea la la vot

propunerea dumnealui care



totalitate ,, proiect de hotdrdre privind aprobarea rectific[rii bugetului local pe anul 2017" in forma

propus6 de domnul primar care se voteazdcu 7 voturi pentru ;i 3 voturi lmpotrivi din 10 consilieri

preienli fala de l1 consilieri in funclie devenind hotdrdrea nr. 33 din 17.08.2017.^ -Domnul 
pregedinte de gedinldApostol Jan propune trecerea lapunctul nr.Zal ordinei de zi

aprobate gi anume:
2. proiect de hotirflre privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local

Dorobantu nr, l5l1999 privind insuqirea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul

public al comunei Dorobantu, judetul C[l[ra;i.
Domnul pregedinte de gedintd Apostol Jan dd cuvdntul domnul viceprimar pentru a citi

proiectul de hotf,rdre.
Are cuvdntul domnul tehnician urbanism care citegte raport la proiectul de hotdrdre.

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanfu cu

avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedinf[ Apostol Jan solicitd inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.

Domnul pregedinte de gedin(6 Apostol Jan supune spre aprobare pe articole r;i in

totalitate ,, Proiect de hotlr6re privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local

Dorobantu nr. 1511999 privind insugirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al

comunei Dorobantu, jude{ul Ciliragi" care se voteazd cu l0 voturi pentru din 10 consilieri prezenli

faln de I 1 consilieri in func{ie devenind hotirarea nr. 34 din 17.08.2017.

Domnul pregedinte de gedinfa Apostol Jan propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi

aprobate qi anume:

3. Diverse
Domnul pregedinte de gedinj[ Apostol Jan solicitf, inscrieri la cuvdnt.

Are cuvdntul domnul consilier local Chilu Alexandru care spune cd domnul Matei Florian

este in concediu de odihn6 gi propune amdnarea prezentbrii raportului compartirnentului impozite

Ei taxe privind sumele incasate la zip e anul2017 la urmdtoarea gedirr(l a consiliului local.

Domnul pregedinte de gedin(6 Apostol Jan declara gedinfa inchis6.

Pregedinte de qedin!6, Secretar'

Jan APOSTOL


