
PROCES VERBAL
incheiat astFni 28.02.2018, orele 14,00 in gedin{I ordinar[ a consiliului local al comunei

Doroban{u, jude{ul C515ragi, fiind prezenli urmdtorii consilieri:
l. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3. Susl[nescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. Cdlin Vasile
7. Carteraru George
8. Pavel Alexandra
9. Apostol Jan
10. Niculae Gheorghe
I 1. Dincd Costin-Daniel,
La gedinld participd domnul viceprimar, cu precizarea cI domnul primar nu poate participa din

cauza viscolului, domnul secretar, domnul tehn. Urbanism Bicd Nicolae, doamna bibliotecar Kiru
Tudorita precum si doi crescitori de animale din comuna Dorobantu, respectiv domnul Alecu Ion gi
domnul Popescu George-Ninel.

Domnul preqedinte de gedinld Dinc[ Costin-Daniel, intreabd dacd sunt men(iuni sau contesta{ii
la procesul verbal al $edintei anterioare. Nu sunt.

Secretarul comunei Doroban{u supune spre aprobare procesul verbal al gedin{ei anterioare cu
care se voteazd, cu I 1 voturi pentru din 1 I consilieri prezen\i fald de I I consilieri in func{ie.

Are cuvdntul domnul viceprimar pentru a citi ordinea de zi cu propunerea domnului primar de a
se mai introduce incd I punct pe ordinea de zi gi anume ,, Proiect de hotdrdre referitor la modificarea
qi completarea Anexei la HCL nr.47 din 23.11.2017 privind implementarea proiectului
,,Modemizare strada George Cogbuc, tronson: Km. 0+000 - Km. 0+866 sat Dorobanfu, comuna
Dorobanfu,judelul Cdldraqi"cu precizarea cd aceste proiecte de hotSrdre au fost discutate gi avizate
favorabil in qedinlele comisiilor de specialitate ale consiliului local qi astfel ordin ea de zi va fi
urmdtoarea:

l.Proiect de hotir6re privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini,
instrucliunilor pentru solicitanli gi stabilirea componenlei comisiei de analizd qi solulionare a
cererilor in vederea inilierii inchirierii pajigtei din islazul comunei Dorobanfu, prin atribuire directi
in suprafaJd totald de 176,0789 ha., aflat in proprietatea privati a comunei Dorobanlu.

2.Proiect de hotdr0re privind predarea catre Ministerul Dezvolt[rii Regionale gi

Administratiei Publice prin Compania NationalS de Investilii- "CNI"-S.A. a amplasamentului in
suprafa{d de 3757 m.p. gi asigurarea condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investilii
,,Construire Centru Cultural Multifunctional".

3.Proiect de hotdrire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiliei
,,Construire Centru Cultural Multifunctional" in comuna Doroban{u, sat Doroban{u, judeful CdlSraqi.

4. Proiect de hotdrire referitor la modificarea qi completarea Anexei la HCL nr. 47 din
23.11.2017 privind implementarea proiectului,,Modernizare strada George Cogbuc, tronson: Km.
0+000 - Km. 0+866 sat DorobanJu, comuna Doroban[u, judeful C6ldraqi".

5.Prezentarea raportului anual privind starea economicd, sociali qi de mediu a comunei
Dorobanlu pe anul2017.

6.Diverse.
Domnul pregedinte de gedin!6 Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare ordinea de zi asfel

cititd care se voteazd cu I I voturi pentru din I I consilieri prezen\i fa{d de 1 1 consilieri in funclie.
Domnul preqedinte de qedinld Dincd Costin-Daniel propune trecerea Ia punctulnr. 1 al ordinei

de zi aprobate gi anume:
l.Proiect de hotlrf,re privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcinio

instrucfiunilor pentru solicitan(i gi stabilirea componenfei comisiei de analizfl qi solu{ionare a
cererilor in vederea inifierii inchirierii pajiqtei din islazul comunei Dorobanfu, prin atribuire
directi in suprafafl totali de 176,0789 ha., aflat in proprietatea privatl a comunei Dorobanfu.



Domnul pregedinte de gedin(d Dincd Costin-Daniel dd cuvdntul domnului viceprimar pentru a
citi proiectul de hotlrdre.

Are cuvAntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hot[r6re.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobantu care

citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul pregedinte de gedin{E Dincd Costin-Daniel solicitd inscrieri la cuv6nt.
l.Cei doi crescdtori de animale din comuna Dorobanfu, respectiv domnul Alecu Ion gi domnul

Popescu George-Ninel propun o int0lnire a crescrtorilor de animale la sediul primdriei comunei
Dorobanfu la data de 19.03.2018, orele 10,00 in vederea discutdrii probLmelor legate de
amplasamentul pastoral, propunerea fiind inclusd in calendarul procedurii dupd nr. crt. 4.

2.Domnul consilier local Dragomir Marin propune ca membru in Comisia de solu{ionare a
cererilor pe domnul consilier local Niculae Gheorghe.

3.Domnul consilier local Apostol Jan propune modificarea art. 3 din proiectul de hotlr6re prin
inlocuirea denumirii ,,reprezentant consiliul local Dorobanlu" cu funcfia fiecerui membru al comisiei.

Domnul pregedinte de qedin{5 Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare cele 3 propuneri de
mai sus care se voteazd cu I I voturi pentru din 11 consilieri piezenli fal6 ie I I consilieri in funclie.

Domnul pregedinte de gedin![ Dinc[ Costin-Daniel supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de oportunitaie, caietului de sarcini,
instructiunilor pentru solicitanli gi stabilirea componen{ei comisiei de analizd, gi solulionare a
cererilor in vederea inilierii inchirierii pajiqtei din islazul comunei Doroban(u, prin atribuire directd
in suprafal[ total5 de 176,0789 ha., aflat in proprietatea privatd a comunei Doroban{u,,cu cele 3
propuneri aprobate mai sus care se voteazd"cu l1 voturi pentru din I I consilieri prezenli fa{I de l1
consilieriin functie devenind hotirdrea nr. 5 din ZB.02.Z0LB.

Domnul pregedinte de gedin{6 Dinc6 Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. Z al ordinei
de ziaprobate qi anume:

2.Proiect de hotlrflre privind predarea catre Ministerul Dezvoltlrii Regionale;i
Administratiei Publice prin Compania Nationali de Investi{ii - "CNI"-S.A. a amplasamentului
in suprafa(d, de 3757 m.p. $i asigurarea condi(iilor in vederea executlrii obiectivului de
investifii,,Construire Centru Cultural Multifunctional,,.

Domnul pregedinte de qedintd Dincd Costin-Daniel dI cuv6ntul domnului viceprimar pentru a
citi proiectul de hotdrdre.

Are cuvAntul domnul tehn. urbanism Bicd Nicolae care citeqte raport la proiectul de hotdrdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban{u care

c itesc procese le-verbale cu av ize favorabile.
Domnul pregedinte de gedinld DincI Costin-Daniel solicitd inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedinla Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare pe articole qiin

totalitate,, Proiect de hotdrdre privind predarea catre Ministerul Dezvoltlrii Regionale qi
Administratiei Publice prin Compania National[ de Investi{ii - "CNI"-S.A. a amplasamentului in
suprafald de 3757 m.p. $i asigurarea condiliilor in vederea execut6rii obiectivului de investilii
,,Construire Centru Cultural Multifunctional"" care se voteazdcu I I voturi pentru din 1l
consilieri prezenli fa{[ de 11 consilieri in func{ie devenind hotdrdrea nr. 6 din 28.02.2018.

Domnul pregedinte de gedin!6 Dinc5 Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei
de zi aprobate gi anume:

3.Proiect de hotlrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi{iei
,,Construire Centru Cultural Multifunctional" in comuna Doroban{u, sat Doroban(u, jude(ul
CilIraqi.

Domnul pregedinte de qedintd Dincd Costin-Daniel dd cuvdntul domnului viceprimar pentru a
citi proiectul de hotdrdre.

Are cuv6ntul domnul tehn. urbanism BicI Nicolae care citegte raport la proiectul de hotdrire.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobantu care

citesc procesele-verbale cu avize favorabi le.
Domnul preqedinte de gedin{d Dincd Costin-Daniel soliciti inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedin(I Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare pe articole giin



totalitate ,, Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei
,,Construire Centru Cultural Multifunctional" in comuna Dorobanlu, sat Doroban(u, judeful Cdldraqi,,
care se voteazd cu 1l voturi pentru din I I consilieri prezenli fatd de 1l consilieri'iniunclie devenind
hotir6rea nr. 7 din 28.02.2019.

. Domnul preqedinte de qedin{6 Dinc6 Costin-Daniel propune trecerea Ia punctul nr. 4 alordinei dezi aprobate Ei anume:
4'Proiect de hotirflre referitor Ia modificarea qi completarea Anexei la HCL nr. 47 din23'll'2017 privind implementarea proiectului ,,Mod..ntu.. strada George Coqbuc, tronson:Km. 0+000 - Km. 0+866 sat Dorobantu, comuna Doroban{u, jude(ur ciliiaqi,'.

Domnul preqedinte de qedinfi Dinca Costin-Daniel dd cuvdntul domnuluiviceprimar pentru aciti proiectul de hotdr6re.
Are cuvdntul domnul tehn. urbanism Bicf, Nicolae care citeqte raport la proiectul de hotar6re.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban{u care

c ite sc proce sele-verbale cu av ize favorab i le.
Domnul pregedinte de qedin{[ Dincd Costin-Daniel solicitd inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Domnul preqedinte de Sedinld Dincd Costin-Daniel supune spre aprobare pe articole qi in

totalitate ,, Proiect de hotdr6re referitor la modificarea gi completarea Anexei la HCL nr. 47 din
23.11.2017 privind implementarea proiectului ,,Modernizare itrada George Coqbuc, tronson: Km.
0+000 - Km. 0+866 sat Dorobanfu, comuna Dorobanfu, judeful C[ldragi'; care se voteazd cu ll
voturi pentru din 1 I consilieri prezen{i fa{I de I 1 consilieri in func}ie devenind hot6r6rea nr. g din
28.02.2018.

Domnul preqedinte de gedin{6 Dincd Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei
de zi aprobate qi anume:

S.Prezentarea raportului anual privind starea economici, sociall qi de mediu a comunei
Dorobanfu pe anul 2017.

Domnul pregedinte de qedintd Dincd Costin-Daniel dd cuvdntul domnului viceprimar pentru a
citi raportul.

Domnul preqedinte de qedin{5 Dinc5 Costin-Daniel solicitd inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Domnul preqedinte de gedintl Dinca Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. 6 al ordinei

de zi aprobate gi anume:
6.Diverse.

Domnul pregedinte de qedintd Dincd Costin-Daniel solicitl inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedinld Dincd Costin-Daniel declarl gedin(a inchisd.

Preqedinte de qedinfd,
Costin-Daniel DINCA

Secretar,
George STOICA
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