PROCES VERBAL
ordinara
incheiat astizi 18.07.2018, orele 10,00 in gedin!6
Dorobanlu,judelulC[l6raqi,fiindprezenliurmdtoriiconsilieri:

1.

a

consiliului local al comunei

Dragomir Marin

2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. ChiP Alexandru
6. C[lin Vasile
7. Carteraru George
8. Pavel Alexandra
9. APostol Jan
10. Niculae Gheorghe
I 1. Dinc6 Costin-Daniel,

domnul secretar' domnul referent
La gedin{[ particip[ domnul primar, domnul viceprimar,
urbanismBic[NicolaeEidoamnabibliotecarKiruTudorita.
daca sunt menliuni sau contesta{ii la
Domnul pregedinte de qedin!6 c[lin vasile, intreaba
procesul verbal al $edintei anterioare' Nu sunt'
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de execuliear bugetului local pe trimestrul

II

pe

anul 2018.
bugetului local pe anul 2018'
2.Proiect de hotSrare privind aprobarea rectificarii
Hot[r6rii consiliul Local al comunei Doroban{u nr'
3.proiect de hotarare ieferitor ia modificarea
Local Dorobanlu a inventarului bunurilor ce
15126.08.1999 privind insugirea de c6tre consiliul
cu modificarile si completarile ulterioare'
apar{in domeniului public al comunei Dorobanlu,
g^eneral actualizat 9i a valorii de finan{are a
4.Proiect de hotarare privind aprobarea dev'izului
STRAZI-1N C9MUNA D9R6BANTU' SAT
obiectivului ae investifii

DOROBANTU.

J

-rtaonpnNIZARE
UDETUL CALARA$1"'

5.Diverse.

Domnulpreqedintedeqedin{[C[linVasilesupunespreaprobare.ordineadezicititSgicarese
prezenli fa![ de 1 I consilieri in funcfie'
voteazdcu 1 1 voturi p.ri* ii, 11 consilieri
DomnulpreqedintedeqedinldC6linVasilepropunetrecerealapunctulnr.lalordineidezi
aprobate gianume:

II

execu{ie al bugetului local pe trimestrul
l.Proiect de hotlrflre privind aprobarea contului de
pe anul 2018.
domnului primar pentru a citi
Domnul preqedinte de qedin{6 Cdlin Vasile dd cuvdntul

proiectul de hot6rdre.

de hotdr6re a fost discutat 9i analizat in
Raportul compartimentului de resort la proiectul

carer
ale consiliului local al comunei Doroban(u
Au cuvantul secretarii comisiilor de specialitate
citesc procesele-verbale cu avize favorabile'
inscrieri la cuv6nt'
Domnul p..wJin* a. gedin!6 Cdlin Vasile solicitd
spre aprobare pe articole qi in
Domnul pr.q.Jin . J" i.Oiria Cdlin Vasile supune
coniului di execulie al tugetului local pe trimestrul
totalitate ,, proiect de hotirdre privind aprobarea
din 1 1 consilieri prezen\i fa!d'
g
II pe anul 201g,, care se voteazdcu ,otr.ipt*r, " 1 "?1y:t-*,i";re
nr. 18 din 18'07'2018'
de'11 consilieri in funclie devenind hot[rdrea
de zi
propune trecerea la punctul nt' 2 al ordinei
Domnul preqedinte de gedin!6 c6lin vasile

aTffi,LlTfrt;tflrflre

pe anul20L8'
privind aprobarea rectificlrii bugetului local

a citi
da cuv6ntu'i domnului primar pentru
Domnul pregedintede qedin!6 Cafin Vasife
proiectul de hot[r6re.
I

analizat in
Raportul compartimentului de resort la proiectul de hot[rdre a fost discutat 9i
qedinlele comisiilor de specialitate.
Au cuv6ntul secritarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
citesc procesele-verbale cu avize favorabi le.
Domnul pregedinte de gedin{a Cdlin Vasile soliciti inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul preqedinte de gedintd Cdlin Vasile supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, proiect de hotirdre privind aprobarea rectific[rii bugetului local pe anul 2018" care se
voteazl cu 8 voturi pentru si 3 voturi abiinere din I 1 consilieri prezenti fa{[ de 1 1 consilieri in funclie
devenind hotdrdrea nr. 19 din 18.07.2018.
Domnul preqedinte de qedin!6 C6lin Vasile propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi
aprobate qi anume:

3.proiect de hotirflre referitor la modificarea HotlrArii Consiliul Local al comunei
Dorobanfu nr.15126.08.1999 privind insugirea de cltre Consiliul Local Dorobanfu a
upurli, domeniului public al comunei Dorobanfu, cu modificarile si
inventarului bunurilor
""
completarile ulterioare.
Domnul preqedinte de qedinla Cdlin Vasile dE cuvAntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.

qi analizat in
Raportul comPartimentului de resort la proiectul de hotirdre a fost discutat
;edinlele comisiilor de specialitate.
Dorobanlu care
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
c itesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedintd Cdlin Vasile solicit[ inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
referitor la
Se supune spre aprobaie pe a.ticole qi in totalitate ,,Proiectul de hotdr0re
privind insuqirea de
15126.08.1999
nr.
modificarea Hot[rdrii C'onsiliul Local al comunei Doroban{u
public al comunei
citre Consiliul Local Dorobanlu a inventarului bunurilor ce apa(in domeniului
10 voturi pentru qi 1 vot
Dorobanlu, cu modificarile si completarile ulterioare" care se voteazf, cu
hotirArea nr' 20 din
ablinere din I I consilieri prezen{i fa16 de 1l consilieri in funclie devenind
18.07.2018.

de zi
Domnul pregedinte de qedinla calin vasile propune trecerea la punctul nr.4 al ordinei
aprobate qianume:
de
qi
4.proiect de hot[rflre privind aprobarea devizului general actualizat a valorii
COVI1NA
iN
STRAZI
finan{are a obiectivului de investi(ii,,MODERNIZARE

DoRbBANTU, sAT DoRoBANlu, .ruonlul, cALARA$I"'
pentru a citi
Domnul pregedinte de gedinla C6lin Vasile d[ cuvdntul domnului primar
proiectul de hotdr6re.

qi analizat in
Raportul compartimentului de resort la proiectul de hotdrAre a fost discutat
Eedinlele comisiilor de specialitate.
Dorobanlu care
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de qedin{[ C[lin Vasile solicitd inscrieri la cuvdnt.
de hotdrdre privind aprobarea
Se supune spre aprobaie pe articote qi in totalitate,,Proiectul
de investilii ,,MODERNIZARE
devizului general actuaiizat;i a valorii de finanlare a obiectivului
JUDETUL cAr-Ane$["" care se
;iRArl i"N coMU)lA DoRoBANTU, SAT DoRoBANTU,
1l consilieriin funcfie
voteazdcu 10 voturi pentru gi I votablineredin l1 consilieri prezenlifatrde
devenind hotdrdrea nr. 21 din 18.07.2018'
punctul nr. 5 al ordinei de zi
Domnul preqedinte de qedinld CSlin Vasile propune trecerea la
aprobate qi anume:

5.Diverse.

DomnuIpreqedintedegedinlaC6linVasilespunecf,:-av6ndinvedereacerereadomnului
la cuno;tinld consiliului local al
primar cu nr.3g27 din 16.07.2018 d[ cuvantul acestuia care aduce
din concediul de odihni pe anul 2018 qi
comunei Doroban{u perioada de efectuare a unei fracliuni
Vasile ii va indeplini atribu{iile
anume 20.07 .zot1 - 30.07 .z1l8 iar domnul viceprimar C[lin
conform ar.1, punctul 6 din Dispozilia nr' 133 din 31 '07 '2017 '

Domnul preqedinte de qedin!6 Cilin Vasile spune c[ s-a luat act de cererea in cauz6.
Domnul preqedinte de gedinld Calin Vasile solicit[ inscrieri la cuvdnt.
Are cuvantul domnul tehnician urbanism Bicd Nicolae care informeazS consilierii locali ci
Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard ADIECOAQUA la qedinla AGA din 5 iulie 2018 s-a hotdrat
demararea revizuirii regulamentului serviciului de alimentare cu ap6 qi canalizate. Au ruglmintea ca
p6nd la data de 3l iulii 2018 fiecare UAT membru sI transmitf, propuneri de modificare a acestui
iegulament, regulament ce poate fivizual\zat gi descarcat de pe pagina operatorului www.ecoaqua.ro'
Domnul pre$edinte de Sedint[ C[lin Vasile declar[ $edinta inchisa.

Preqedinte de qedin!6,
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