
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 26.t\4.2018, orele 14,00 in qedinld ordinard a consiliului local al comunei

Doroban{u, jude}ul caldragi, fiind prezen}i urm[torii consilieri:
1. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chifu Alexandru
6. Calin Vasile
7. Cafieraru George
8. Pavel Alexandra
9. Apostol Jan
10. Niculae Gheorghe
1 1. Dincd Costin-Daniel,
La gedinld participd domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna

contabil Alexandru Adriana qi doamna bibliotecar Kiru Tudorita
Domnul preqedinte de gedin{d Niculae Gheorghe, intreabd dacd sunt menliuni sau

contestaJii la procesul verbal al qedinlei anterioare. Nu sunt.
Secretarul supune spre aprobare procesul verbal al qedinfei anterioare care se voteazd, cu

11 voturi pentru din l1 consilieri prezen{i fala de 11 consilieri in funcJie.
Are cuvdntul domnul primar pentru a citi ordinea de zi dupd cum urmeazd.:
l.Proiect de hotdr0re privind aprobarea contului de execulie al bugetului local pe trimestrul I

pe anul 201 8.

2.Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului local pe anul
20t7.

3.Proiect de hotdr6re privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local finan{at integral
din venituri proprii din anul 2017 in anul 2018.

4.Diverse.
Domnul preqedinte de qedin{d Niculae Gheorghe supune spre aprobare ordinea de zi cititd

qi care se voteaz[ cu 1 1 voturi pentru din 1 1 consilieri prezen]i fala de 1 1 consilieri in funcfie.
Domnul pregedinte de gedinla Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 1 al

ordinei de zi aprobate gi anume:
l.Proiect de hotirire privind aprobarea contului de execufie al bugetului local pe

trimestrul I pe anul2018.
Domnul pregedinte de gedin{5 Niculae Gheorghe dd cuvAntul domnului primar pentru a

citi proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citeqte rapofi la proiectul de

hotdrdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei

Dorobanlu care citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedin{a Niculae Gheorghe solicita inscrieri la cuv6nt.
Are cuvdntul doamna consilier local Pavel Alexandra care spune cd la tichetele de

gradinija apare cifra 0 ;i intreabd de ce este aqa.

Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care spune ci nu s-a efectuat nici o
achrzilre de tichete in trimestrul I deoarece au mai fost tichete de anul trecut care s-au distribuit
anul acesta.



Domnul preqedinte de qedin{d Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului local pe
trimestrul I pe anul 2018" care se voteazdcu 8 voturi pentru qi 3 voturi imp'otrivd din 11
consilieri prezen[i fa{i de 11 consilieri in funclie devenind hotdrdrea nr.li din 26.04.201g.

Domnul pregedinte de qedin{[ Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 2 al
ordinei de zi aprobate gi anume:

2.Proiect de hotlrf,re privind aprobarea contului anual de execu{ie al bugetului local pe
anul20l7.

Domnul preqedinte de gedinld Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a
citi proiectul de hotdrdre.

Are cuvAntul doamna contabil Alexandru Adriana care citeqte raporl la proiectul de
hotdrdre.

Au cuvintul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Dorobanlu care citesc procesele-verbale cu avize favorabile.

Domnul preqedinte de qedinla Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuvAnt.
Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan care spune cd anul trecutau fost reziliate

contractele cu Asocialiile Crescdtorilor de Animale qi s-au pierdut bani la bugetul local. Domnul
preqedinte de qedin![ Niculae Gheorghe spune c[ acest lucru nu are legdtura cu acest punct.

Domnul pregedinte de qedinp Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului local pe
anul2017" care se voteazd. cu 8 voturi pentru Ei 3 voturi impotrivd din 1 1 consilieri prezen[r fa!d,
de 1l consilieri in funclie devenind hotdrArea nr. 13 clin26.04.2018.

Domnul pregedinte de gedinj[ Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 3 al
ordinei de zi aprobate qi anume:

3.Proiect de hotlrire privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local finanfat
integral din venituri proprii din anul 2017 in anul2018.

Domnul preqedinte de qedinjd Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a
citi proiectul de hotdrdre.

Are cuvAntul doamna contabil Alexandru Adriana care citeqte raport la proiectul de
hotdrAre.

Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Dorobanlu care citesc procesele-verbale cu avize favorabile,

Domnul preqedinte de qedintd Niculae Gheorghe soliciti inscrieri la cuvdnt. Nu
sunt

Domnul preqedinte de qedinla Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe arlicole qi in
totalitate ,, Proiect de hotdriire privind aprobarea utiliza-ii excedentului bugetului local finanfat
integral din venituri proprii din anul 2017 in anul2018" care se voteazd cu 8 voturi pentru qi 3
voturi impotrivd din 1 1 consilieri prezenli fa{d de 1 1 consilieri in funclie devenind hotdrdrea nr.
14 din 26.04.2018.

Domnul preqedinte de qedinld Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 4 a\

ordinei de zi aprobate gi anume:
4.Diverse.

Domnul preqedinte de qedinld Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuvdnt.



Are cuvdntul doamna consilier local Pavel Alexandra care spune c6 ar fi trebuit ca la
Eedinla sd fie un reprezentant ai firmei ECOAQUA care sd ne spun[ ce calitate are apa de la
relea.

Are cuvAntul domnul primar care spune cd sdptdmdna aceasta a avut loc o int6lnire intre
membrii ECOAQUA qi cetaleni din comund la care au fost invitali qi reprezentanli aigcolii qi
unde s-a adus la cunoEtinld faptul cd procentul de nitrili este ridicat in zinanoastrd, apa fiind
periodic supusd analizelor. Domnul primar spune cd la stalia de apd de la Vdr6Eti atunci c6nd
va fi pusd in funcliune se vor monta filtre speciale care va filtra apa de nitrili iar contractele
adilionale care s-au incheiat cu cetdlenii se referd la reducereu 

"oitrl.,i apei, unnare
analizelor efectuate de Direclia de S6n6tate publicd.

Domnul pregedinte de gedinfd Niculae Gheorghe declard gedinla inchisd.

Preqedinte de gedinf6, Secretar,
George STO-ICIr
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Gheorghe NICULAE


