PROCES VERBAL
incheiat astdzi 14.08.2018, orele 10,00 in qedinld ordinari a consiliului local al comunei
Dorobanlu, judetul CilSragi, fiind prezenti urmitorii consilieri:
l. Dragomir Marin

2. Susldnescu Benoni
3. Pantelimon Alexandru
4. Chilu Alexandru
5. C5lin Vasile
6. Pavel Alexandra
V. Apostol Jan

8. Niculae Gheorghe
9. Dinci Costin-Daniel,

cu precizarea cd domnii consilieri locali Ivan Niculaie gi Carteraru

George sunt absen[i rnotiva]i.

La qedinld participd domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna contabil
Alexandru Adriana ;i doamna bibliotecar Kiru T'udorita.
Domnul preqedinte de gedin!6 Cdlin Vasile, intreabd dacl sunt menliuni sau contestalii la
procesul verbal al $edintei anterioare. Nu sunt.
Secretarul supune spre aprobare procesul verbal al gedinlei anterioare care se voteazd, cu 9
voturi pentru din 9 consilieri prezenti fa!6 de I I consilieri in functie.
Are cuvdntul domnul primar pentru a citi ordinea de zi dupi cum urmeazd:
l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea schimLbdrii denumirii din $coala Gimnazial5 nr. I
Dorobanlu in gCOALA GIMNAZIALA PROII. DR. ADRIAN V. RADULESCU Dorobanfu
2.Diverse.
Domnul preqedinte de gedin{d C6lin Vasile supune spre aprobare ordinea de zi cititd qi care se
voteazdcu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezerrli fald de l1 consilieri in funcfie.
Domnul primar solicitd ca in conformitate cu prevederile art. 43, alin. I din Legea nr.21512001,
- Legea administraliei publice locale Republi,catd in anul 2007, cu modificirile qi completdrile
ulterioare sf, fie suplimentatd ordinea de zi cu 'incd un punct urgent, cu precizarea cd a fost discutat ;i
analizat in comisiile de specialitate ale consiliului local qi anume:
,,Proiect de hotlrdre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,MODERNIzuRE
STRADA GEORGE COSBUC TRONSON. Kl,t0+000-Km0 +866 SAT DOROBANTU, COMUNA
DOROBANTU, JUDETUL CALARASI" solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National
de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli."
Domnul preqedinte de gedinla Cdlin Vasile supune spre aprobare consiliului local,
suplimentarea ordinei de zi cu punctul precizat mai sus, acest punct si devind punctul 2 iar Diverse
punctul 3, care se voteazd cu 9 l'oturi pentru din 9 consilieri prezenli fa{6 de I 1 consilieri in funclie.
Domnul preqedinte de qedinld C6lin Vasrile propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

l.Proiect de hotlrfire privind aprobarea sc:himblrii denumirii din $coala Gimnaziall nr.
Doroban(u in gcoALA GIMNAZIALLPROTF. DR. ADRIAN V. RADULESCU Doroban{u
Domnul preqedinte de qedin{a Cilin Vasile dd cuv6ntul domnului primar pentru a citi

1

proiectul de hotdrAre.
Are cuvAntul domnul secretar care citeqte raport la proiectul de hotdrdre.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban{u care

cu avize favorab i le.
Domnul preqedinte de gedin!6 Cilin Vasile solicitd inscrieri la cuv0nt.
Domnul pregedinte de gedin{d Cdlin Vasile supune spre aprobare pe articole qiin
totalitate ,, proiect de hotirdre privind aprobarea schimb[rii denumirii din $coala Gimnaziald nr. I
Doroban{u in gcoALA GIMNAZIALA PROIT. DR. ADRIAN V. RADULESCU Doroban{u" care se
voteazdcu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenli fald de I I consilieri in funclie devenind hotlrdrea
nr. 23 din 14.08.2018.
Domnul pregedinte de qedinji Cdlin Vas;ile propune trecerea la punctul nr. 2 al ordinei de zi
aprobate gianume:
cite sc procesele-verbale

I

2. Proiect de

hotlr0re privind aprobarea valorii de investitie a proiectului

,,MODERNIZARE STRADA GEORGE COSB,UC TRONSON: KM0+000-Kn0 +866 SAT
D OROBANTa, COMUNA D OROBANTU, JU,DE TaL CALARA,SI" solicitarea scrisorii de
garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli.
Domnul preqedinte de gedin![ Cilin Vasile d[ cuvdntul domnuluiprimar pentru a citi
proiectul de hotf,r6re.
Are cuv0ntul doamna contabilAlexandru:Adriana care cite$te raport la proiectul de hotlr6re.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanfu care
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedinla Cdlin Vasile solicitd inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedin{d Cdlin Vasile supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului
,,MODERNIzuRE STRADA GEORGE COSBLTC TRONSON: KM0+000-Kru0 +866 SAT
DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUD,ETUL CALARASI " solicitarea scrisorii de garantie
din partea Fondului National de Garantare a Cre,Citelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli" care se yoteazd cu 8 voturi pentru si I vot abtinere din 9 consilieri prezenli fafd de 11
consilieri in functie devenind hotdrdrea nr. 24 din 14.08.2018.
Domnul preqedinte de gedinld Cdlin Vasrile propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

3.Diverse.

Domnul pregedinte de qedin(6 CIlin Vasile solicitd inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedin!5 CSlin Vasile declari qedinla inchis[.

Preqedinte de qedin{6,
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Secretar,
George SJOICA
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