PROCES VERBAL
incheiat astrzi 09.03.2018, orele 12,00 in qedin([ extraordinarr a consiliului local
al comunei
Dorobanlu, judelul c[lrraqi, fiind prezenli urmitorii consilieri:
l. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie

3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chi{u Alexandru
6. C6lin Vasile
7. Pavel Alexandra
8. Apostol Jan
9. Niculae Gheorghe
.laptul

10. Dincd Costin-Daniel cu precizarea cd domnul consilier Carteraru George este absent motivat de
este programat pentru analize medicale.

c[

La qedintl participl domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna contabilAlexandru
Kiru Tudorita precum si domnul sef S.V.S.U. Neagu Adrian.
Domnul pregedinte de qedin{I Dinc[ Costin-Daniel, intreabd dacd sunt men{iuni sau contesta{ii la
procesul verbal al gedin{ei anterioare. Nu sunt.
Secretarul supune spre aprobare procesul verbal al qedin(ei anterioare care se voteaz6, cu l0 voturi
pentru din 10 consilieri prezenli fa!5 de l1 consilieri in funclie.
Are cuvintul domnul primar pentru a citi ordine a de zi dupd cum urmitoarea:
l.Proiect de hotf,rdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul2018.
2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea,,Planuluipentru asigurarea resurselor umane, materiale gi
linanciare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 201 8".
Se supune spre aprobare ordinea de zi asfel cititd gi care se voteazdcu l0 voturi pentru din l0 consilieri
prezenli fala de I I consilieri in func{ie.
,A,driana, doamna bibliotecar

Domnul preqedinte de qedin(5 Dinc[ Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. I al ordinei de zi
aLprobate qianume:

l.Proiect de hotirflre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul2018.
Domnul pregedinte de gedinti Dincd Costin-Daniel dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
prroiectul de hotlrdre.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citegte raport la proiectul de hotir6re.
Domnul pregedinte de qedinJd Dinci Costin-Daniel solicitd inscrieri la cuvdnt.
Are cuv6ntul domnul consilier local Apostol Jan care intreabl cine sunt sponsorii qi cu ce sume s-a
sponsorizat gi cine este responsabil artistic cu ansamblul folcloric.
Are cuvantul doamna contabil care spune cd sponsorii sunt S.C. PRODCEREAL S.R.L. cu 15.000 lei
qi S.C. ALBATROS S.R.L. cu 10.000 lei.
Are cuvdntul domnul primar care spune cd responsabil artistic al ansamblului folcloric este conform
hotar6rii consiliului local doamna bibliotecar.
Domnul pregedinte de qedin{5 Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare pe articole giin
totalitate,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2018" care se voteazd.cu
l0 voturi pentru din l0 consilieri prezen{i fa!6 de I 1 consilieri in functie devenind hotlrdrea nr. 9 din
09.03.2018.

Domnul pregedinte de gedintd Dinc6 Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. 2 al ordinei de zi
aprobate gianume:
2.Proiect de hotlrire privind aprobarea ,,PIanului pentru asigurarea resurselor umane,
nrateriale qi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2018".
Domnul pregedinte de gedintd Dinc6 Costin-Daniel dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.

Are cuvantul domnul gef S.v.S.U. Neagu Adrian care
citegte raport la proiectulde hot6r6re.
Domnul preqedinte de qedin{d Dincd costin-Daniel solicitd
inscrieri la cuvant. Nu sunt.
Domnul preqedinte de gedintd Dinc[ Costin-Daniel
supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate Proiect de hotdrdre privind aprobarea
,,Planului pentru a.igurur.u resurselor umane, materiale qi
',
financiare necesare gestionarii situatiiloi de urgenta ?n anul 20l8uu cirese voteaza
cu 10 voturi pentru din
l0 consilieri prezenti fala de 1l consilieri in func{ie devenind hot6r6rea nr. 10 din
09.03.201g.
Domnul pregedinte de gedinta Dinc[ Costin-Daniel declar[ gedinla
inchis6.
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Secretar,
George STOICA

