PROCES VERBAL
incheiat astdzi 28.06.2018, orele 14,00 in qedin![ ordinard a consiliului local al comunei
Dorobanfu, jude{ul CdlSragi, fiind prezenli urmdtorii consilieri:

1. Dragomir Marin

2. Ivan Niculaie
3. SuslSnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chitu Alexandru
6. Cilin Vasile
7. Pavel Alexandra

8.
9.

Apostol Jan
Niculae Gheorghe
10. Dinci Costin-Daniel cu precizareacd domnul consilier local Carteraru George este absent
nemotivat
La qedinld participi domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, domnul referent
urbanism Bicd Nicolae, doamna consilier Ciocirlan Stela precum si domnul Marin Daniel, reprezentant
al S.C. ECOAQUA S.A sucursala C5l5raqi ;i domnul Chiriti Aurel Marian in calitate de reprezentant
al I.I. Chiriti Aurel Marian .
Domnul pregedinte de qedinli Niculae Gheorghe, intreabd dacd sunt menliuni sau contestalii la
procesul verbal al qedinlei anterioare. Nu sunt.
Secretarul supune spre aprobare procesul verbal al gedinlei anterioare care se voteazl, cu 10
voturi pentru din I 0 consilieri prezen\i fa15 de 1 I consilieri in funclie.
Are cuvdntul domnul primar pentru a citi ordine a de zi dup[ cum trmeazd:
l.Proiect de hotdrdre referitor la modificarea Ei completarea hot[rdrii consiliului local Doroban]u
nr. 9 din 20.03.2013privind aprobarea infiinlirii aqezimAntului cultural denumit Ansamblul Folcloric
,,Spicul" al comunei Dorobanlu, judelul CdlSragi.
2.Proiect de hot[rdre privind aprobarea indicatorilor de performan{d pentru serviciile publice de
alimentare cu apd gi canalizare propugi pe anul2018.
3. Proiect de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de qedin{5 al Consiliului Local al
comunei Dorobanlu..
4.Diverse.
Domnul pregedinte de gedin{i Niculae Gheorghe supune spre aprobare ordinea de zi cititi gi
care se voteazd cu I0 voturi pentru din l0 consilieri prezenli fa![ de 1 1 consilieri in func(ie.
Domnul preqedinte de gedin{d Niculae Gheorghe propune trecerea Ia punctul nr. 1 al ordinei de
zi aprobate gi anume:
l.Proiect de hot[rdre referitor la modificarea Ei completarea hotlr0rii consiliului local
Doroban(u nr. 9 din 20.03.2013privind aprobarea infiinfirii aqezlmAntului cultural denumit
Ansamblul Folcloric ,,Spicul" al comunei Dorobanfu, jude(ul Ciliraqi.
Domnul preqedinte de gedin{6 Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdr6re.
Are cuvdntul domnul secretar care citeqte raport la proiectul de hotdrdre.
Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
cite sc procesele-verbale cu avize favorabi le.
Domnul pregedinte de gedinli Niculae Gheorghe soliciti inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan care spune cA nu este normal ca o persoan[
din comuna Ciocdneqti si fie responsabilul ansamblului gi propune ca responsabil al ansamblului pe
doamna Alexandru Adriana in calitate de contabil ;i beneficiar al ansamblului. Are cuvdntul doamna
Alexandru Adriana care spune ci nu are timpul necesar gi pentru indeplinirea acestei funclii.
Domnul pregedinte de gedinld Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate ,, Proiect de hotirdre referitor la modificarea gi completarea hotdrArii consiliului local
Dorobanlu nr. 9 din 20.03.2013privind aprobarea infiinlirii aqezdmdntului cultural denumit
Ansamblul Folcloric ,,Spicul" al comunei Dorobanfu, judelul Cdl[ragi" in forma propus[ de domnul

primar care se voteaza cu 9 voturi pentru gi 1 vot impotrivd din l0 consilieri prezenli fa![ de 11
consilieri in funclie devenind hotirdrea nr. 15 din 28.06.2018.
Domnul preqedinte de qedin{6 Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr.2 al ordinei de

zi aprobate qi anume:
2.Proiect de hotlrflre privind aprobarea indicatorilor de performanti pentru serviciile
publice de alimentare cu api qi canalizare propuqi pe anul2018.
Domnul pregedinte de qedin{6 Niculae Gheorghe dE cuv0ntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul domnul referent urbanism Bicd Nicolae care citeqte raport la proiectul de hotdrAre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
c itesc procese le-verbale cu av ize favorabile.
Domnul preqedinte de qedin!6 Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul domnul consilier local Dragomir Marin care spune c[ in anexi se face referire la
indicatori de performanli gi ?ntreabd de ce sunt pierderi.
Are cuvAntul domnul consilier local Apostol Jan care cere ldmuriri referitor la stabilirea pretului
la apd, gi cum s-a ajuns la suma de 4,20leilmc.
Are cuvdntul domnul Marin Daniel, reprezentant al S.C. ECOAQUA S.A sucursala Cdlaraqi
care spune cd prelul pe metru cub de apd nu este calculat in funclie de pierderile din relea iar aceste
pierderi nu se regisesc in facturS, prelul fiiind stabilit la nivel de judet Cdl[ragi qi o parte din judelul
Ialomila in adunarea general[ prin vot.
Are cuv6ntul domnul consilier local Dragomir Marin care intreabi de ce mai trebuiesc aproba{i
indicatorii de consiliul local.
Are cuvAntul domnul secretar care spune c5 a;a impun prevederile legale respectiv art. 8 gi art.
14, lit. d din Legea nr . 241 12006 .
Are cuvdntul domnul consilier local Dragomir Marin care pune problema identificdrii de cdtre
angajafii S.C. ECOAQUA S.A sucursala Cdl[ra;i cu aparatele din dotare a furturilor de ap6.
Are cuvdntul domnul primar care spune cd pierderile de api respectiv furturile se datoreazd
racorddrii lird control a unor cetSleni din comund inaintea alegerilor locale din anul 2012 iar pretul
apei este aprobat prin vot majoritar de reprezentanlii localitAtilor care au aderat la S.C. ECOAQUA
S.A..

Are cuvAntul doamna consilier local Pavel Alexandra care intreabd dacd s-au instalat filtrele de
apdla statia de la V6r{ti.
Are cuvdntul domnul primar care spune cd a primit promisiuni cd la rectificarea de buget a S.C.
ECOAQUA S.A. se va rezolvaproblema.
Are cuvdntul domnul Marin Daniel, reprezentant al S.C. ECOAQUA S.A sucursala Ciliraqi
care spune cd la ultimele analize ale apeinivelul de nitrilia scdzut de la 400 la200.
Domnul pregedinte de gedinld Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate ,, Proiect de hotdr6re privind aprobarea indicatorilor de performanld pentru serviciile
publice de alimentare cu api qi canalizare propugi pe anul 2018" care se voteazd cu 8 voturi pentru si
2 voturi abtinere din 10 consilieri prezen{i fa{a de 1 I consilieri in funcJie devenind hotdrdrea nr. 16

din 28.06.2018.
Domnul pregedinte de qedin!6 Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de
zi aprobate qi anume:
3. Proiect de hotlrflre privind alegerea pregedintelui de qedin{I al Consiliului Local al
comunei Doroban(u..
Domnul pregedinte de gedinli Niculae Gheorghe dI cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotirdre.
Are cuv6ntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hotdr6re.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
citesc procesele-verbale cu av ize favorabile.
Domnul pregedinte de gedinld Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuv6nt.

l.

Are cuvdntul domnul consilier local Chilu Alexandru care il propune
local Dragomir Marin dar care refuzd.

pe,

domnul consilier

2.

Are cuvdntul domnul consilier Dragomir Marin care il propune pe domnul consilier Cdlin

Vasile.

vot qi se voteazd
Cilin Vasile.

Se supune la

consilier

propunerea domnului Dragomir Marin care

il

propune pe domnul

Se supune spre aprobare pe articole gi in totalitate ,,Proiectul de hot6r6re privind
alegerea
pre$edintelui de gedinli al Consiliului Local al comunei Dorobanlu" care
se voteaz1,cu 9 voiuri pentru
gi I vot ablinere din l0 consilieri prezenli fald de I I consilieri in funclie in persoana
domnului consilier
C[lin Vasile, devenind hot[r0rea ff.17 din 2E.06.201g.
Domnul pregedinte de qedinld Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 4
alordinei de

ziaprobate gi anume:
4.Diverse.
Domnul preqedinte de gedin{d Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuv6nt.
Domnul preqedinte de qedin{d Niculae Gheorghe face precizarea cda first depusd la Consiliul
Local fiind inregistratd cu nr. 3581 din 27.06.2018, declaraliape propria rSspundere cu nr. 1337
din
27.06.2018 BIN Mitache Iuliana Adriana.
Domnul pregedinte de gedin{d Niculae Gheorghe di cuv6ntul domnului secretar pentru a citi
documentul de mai sus.
Domnul secretar face precizarea ci aprobarea PUZ ului in cauzd se face pe amplasamentul
propriuzis acolo unde este in proiect gi nu are legaturd cu aceasta declara{ie.
Are cuvAntul domnul primar care spune cd este bine si se discute ;i cu proiectantul iar
slptdm6na viitoare dacd tot are o intdlnire Ia AFIR propune s5 meargd qi domnuLl Chiriti Aurel
Marian in calitate de reprezentant al I.I. Chirild Aurel Marian impreund cu proiectantul pentru a
l6muri situalia.
Domnul Chirild Aurel Marian in calitate de reprezentant al I.I. Chiri(i Aurel Marian este de
accord cu aceasti propunere a domnului primar.
Are cuvAntul doamna consilier local Pavel Alexandra care propune ca pi:ntru lunile iulie gi
august ;edinlele consiliului local sa fie la ora 10,00. Se supune la vot se voteazd cu 9 voturi pentru
Ei
gi I vot impotrivl domnul Pantelimon Alexandru care vrea ora 9,00.
Domnul pregedinte de gedin{d Niculae Gheorghe declard qedinla inchisd.

Pregedinte de qedinld,
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Secretar,
George IjTOICA

