
PROCES VERBAL

incheiat astdzi 29.03.2018. orele 14,00 in qedinld ordinard a consiliului local al comunei
Dorobantu, judelul Cildragi, fiind prezenli urmltorii consilieri:

1. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. Carteraru George
7. Apostol Jan
8. Niculae Gheorghe
9. Dinc6 Costin-Daniel, cu precizarea c[ domnul consilier local respectiv viceprimar Cilin

Vasile este absent motivat fiind la cursuri situa{ii urgenta la Craiova iar doamna Pavel
Alexandra este absent motivat pe motive medicale.

La qedin!6 participl domnul domnul secretar care face precizarea c[ domnul primar a trebuit sd
meargd la BucureEti la Ministerul Dezvoltlrii Regionale cu probleme care {in de comuna Dorobanfu Ei
doamna bibliotecar Kiru Tudorita.

Domnul pregedinte de gedin!6 Dinc6 Costin-Daniel, intreabi dacd sunt mentiuni sau contesta(ii
la procesul verbal al $edinlei anterioare. Nu sunt.

Secretarul comunei Dorobanlu supune spre aprobare procesul verbal al qedin(ei anterioare care
se voteazd cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezen(i fala de I I consilieri in functie.

Are cuvdntul domnul secretar care citegte ordinea de zi astfel:
l.Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedinteluide qedin(6 al Consiliului Local al

comunei Dorobanfu.
Se supune spre aprobare ordinea de zi cititl gi care se voteazl cu 9 voturi pentru din 9 consilieri

prezen\i fala de I I consilieri in funclie.
Domnul pregedinte de gedinll Dincd Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei

de zi aprobate gi anume:
l.Proiect de hotlrire privind alegerea pregedintelui de qedinfl al Consiliului Local al

comunei Doroban{u.
Domnul pregedinte de qedin{d Dinc6 Costin-Daniel di cuvdntul domnului secretar pentru a

citi proiectul de hotdr6re.
Are cuvAntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hotirdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobantu care

citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedint6 Dincd Costin-Daniel solicitl inscrieri la cuvdnt, respectiv

propuneri pentru preqedinte de qedin!6.

1. Are cuvAntul domnul consilier local Dragomir Marin care il propune pe domnul consilier

local Niculae Gheorghe.
2. Are cuv6ntul domnul consilier local Carteraru George care il propune pe domnul consilier

local Dragomir Marin.
Se supune la vot propunerea domnului consilier local Dragomir Marin care il propune pe

dornnul consilier localNiculae Gheorghe gi care se voteazd cu 8 voturi pentru Ei I vot ablinere

domnulNiculae Gheorghe cuprecizarea cI a doua propunere nu se mai supune la vot.

Se supune spre aprobare pe articole gi in totalitate ,,Proiectul de hotlrdre privind alegerea

preqedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei Dorobanfu" care se voteazd cu 8 voturi pentru

gi t-uot abJinere din 9 consilieri prezenli fala de l1 consilieri in functie in persoana domnului consilier

Niculae Gheorghe, devenind hotdrdrea nr. 11 din 29.03.2018.

Dornnul pregedinte de qedin!6 Dincd Costin-Daniel propune trecerea la punctul nr.2 al ordinei

de zi aprobate qi anume:



2. Diverse
Domnul pregedinte de gedinld Dinc[ Costin-Daniel solicitl inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.

Domnul pregedinte de qedin(i Dinci Costin-Daniel declard gedinla inchis6.

Preqedinte de gedin![, Secretar,
Costin-Daniel DINCA George STOICA

i'!i 
\

\ '. q '
\\'rG \\\,-'1


