PROCES'UERB,{L
incheiat astlrzi 26.09.2018, orele 10,00 in qedinlti ordinarf, a consiliului local al comunei
Dorobantu, judelul CdlSraqi, fiind prezen(i urmdtorii consil,ieri:
1. Dragomir Marin

2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. C6lin Vasile

7. Pavel Alexandra
8. Apostol Jan
9. Niculae Gheorghe

10. Dincd Costin-Daniel cu precizarea cd domnul consilier local Carteraru George este absent

motivat.

La gedinfi participd domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna contabil
Alexandru Adriana, doamna consilier Ciocirlan Stella Ei doannna bibliotecar Kiru Tudorita.
Domnul pregedinte de gedinli Cdlin Vasik:, intreabi daci sunt mentiuni sau contestafii la
procesul verbal al $edinlei anterioare. Nu sunt.
Secretarul comunei Doroban{u supune spre aprobare procesul verbal al gedintei anterioare
din l0 consilieri prezenli fati de I 1 consilieri in func(ie.

care se voteazd, cu 10 voturi pentru

Are cuv6ntul domnul primar pentru a citi ordinea de zi dupi cum urmeazd:
l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bu6retului local pe anul 2018.
2.Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mLandat special doamnei Alexandru Adriana in
vederea exercitirii atribuliilor comunei Dorobanfu in Adunarea General6 a Asocia{iei de Dezvoltare
IntercomunitarS,,ECOMANAGEMENT SALUBRI S".
3. Proiect de hotlrdre privind stabilirea cuantumului unor burse de ajutor social.
4.Proiect de hotirdre privind stabilirea qi organizarea zilei comunei Dorobantu, judetul
Clldragi.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea deplasdrii Ansamblului Folcloric ,,SPICUL
DOROBANTU" aI comunei Dorobanlu in Turcia, oragul Canakkale in vederea participdrii la
,,FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MU ZICA $ I DA}.I S TROIA".
6. Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de qedinld al Consiliului Local al
comunei Dorobanfu.
T.Diverse.

Domnul preqedinte de qedin{5 C6lin Vasile supune spre aprobare ordinea de zi cititd gi care se
voteazd cu 10 voturi pentru din l0 consilieri prezenti fald de I I consilieri in func(ie.
Domnul primar solicitd ca in conformitate cu prevederile art. 43, alin.l din Legea nr.21512001,
- Legea administrafiei publice locale Republicatd in anul 2007, cu modificlrile gi complet[rile
ulterioare si fie suplimentatl ordinea de zi cu incd doud puncte urgente, cu precizarea cd au fost
discutate gi analizate in comisiile de specialitate ale consiliului local gi anume:
l.,,Proiect de hotirdre privind aprobarea schLimblrii denumirii din $coala Gimnazial5 PROF.
DR. ADRIAN V. RADULESCU Dorobanlu in $COAL.A GIMNAZIALL PROF. UNIV. DR.
ADRIAN V. RADULESCU Dorobanfu "" gi
2.,,Proiect de hotdrdre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de
investilii ,,REABILITARE TERMICA, INLOCUIRE INVELITOARE $I REPARATII CURENTE coRP cl- $coALA GTMNAZIALA NR. l, DOROBANTU""
Domnul preqedinte de gedin{6 Cdlin Vasile supune spre aprobare consiliului local,
suplimentarea ordinei de zi cu punctele precizate nnai sus, aceste puncte sI devind punctele 6 qi 7,
alegerea presedintelui de sedint[ punctul 8 iar Diverse punctul 9, care se voteazi cu l0 voturi pentru
din l0 consilieri prezenli fa{5 de 1l consilieri in funo}ie.
Domnul preqedinte de gedinli Cdlin Vasile propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de zi
aprobate qianume:

l.Proiect de hotir6re privind aprobarea rectificirii lbugetului local pe anul2018.
Domnul pregedinte de gedin{6 Cilin Vasile dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana c;are cite$te raport la proiectul de hotdrdre.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialittate ale r;onsiliului local al comuneiDorobanlu care
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul pregedinte de gedin{[ Cilin Vasile solicitd inscrieri la cuvAnt. Nu sunt.
Domnulpregedinte de gedin{6 Cilin Vasile supune spre aprobare pe articole siin
totalitate,, Proiect de hotirdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul20l8" care se
voteazd cu l0 voturi pentru din l0 consilieri prezenfi fa{a dte 11 consilieri in func{ie devenind
hotdrArea nr.25 din 26.09.2018.
Domnul pregedinte de qedint[ Cilin Vasile propune trecerea la punctul nr.2al ordinei de zi
aprobate qianume:
2. Proiect de hotirflre privind acordarea unui mandat special doamnei Alexandru Adriana
in vederea exercitirii atribu{iilor comunei Doroban(u irn Adunarea Generall a Asocia{iei de

Dezvoltare IntercomunitarI,,ECOMANAGEM.ENT S;\LUBRIS".
Domnul preqedinte de gedint[ Cllin Vasile dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul domnul secretar care citeqte raport la proiectul de hotlrdre.
Au cuvAntul seuetarii comisiilor de specialitate ale r;onsiliului local al comunei Doroban{u care
citesc proce sele-verbale cu av ize favorabile.
Domnul pregedinte de gedintd Cdlin Vasile soliciti inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul domnul consilier local Dragomir Milrin care spune cd centrul de colectare al
deEeurilor Ei pentru comuna Dorobanfu este pe tenitoriul comunei Ciocdnegti gi trebuie sE respectim
prevederile legale referitor la depozitarea gunoiului.
Are cuvdntul domnul primar care spune ci trebuie si educlm populalia in vederea select[rii
gunoiului gi diminu[rii cantitdtii de gunoi cu 15o/o in fiecar,l an.
Domnul pregedinte de gedin!6 Cilin Vasile supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotirdre privind acordarea unui mandat special doamnei Alexandru Adriana in
vederea exercitlrii atribufiilor comunei Dorobanfu lin Adunarea Generald a Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitari ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS"" care se voteazd cu 10 voturi pentru din 10
consilieri prezen{i fa!5 de 1l consilieri in func{ie devenind hot[rdrea nr.26 din 26.09.2018.
Domnul pregedinte de gedinf6 C6lin Vasile propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi
aprobate qi anume:

3.Proiect de hotlrflre privind stabilirea cuantumului unor burse de ajutor social.
Domnul pregedinte de gedin{[ C[lin Vasile d5 cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotlrdre.
Are cuvdntul doamna consilier Ciocirlan Stela care citegte raport la proiectul de hot6rdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialil.ate ale r:onsiliului local al comunei Doroban{u care
cite sc procesele-verbale cu av ize favorabile.
Domnul preqedinte de qedin!6 C[lin Vasile solicitl inscrieri la cuvint.
Are cuvdntul doamna consilier local Pavel Alexandra care intreabd pe ce criterii se acord6
bursele acestor copii.
Are cuvdntul domnul secretar care spune c[ cei qase copii care primesc burse au probleme
medicale.

Domnul pregedinte de gedin!6 Cilin Vasile supune spre aprobare pe articole 9i in
totalitate ,, Proiect de hotirdre privind stabilirea cuantumului unor burse de ajutor social" care se
voteazdcu l0 voturi pentru din 10 consilieri prezenli fata de I I consilieri in funclie devenind
hotlrArea nr.27 din 26.09.2018.
Domnul pregedinte de gedinJd C[lin Vasile propune trecerea la punctul nt.4 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

4.Proiect de hotirire privind stabilirea gi organizarea zilei comunei Dorobanfu, judetul

CilIraqi.

Domnul pregedinte de qedint6 C6lin Vasile dE cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hot[r0re.
Are cuvdntul doamna administrator public care citegte raport la proiectul de hotirAre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale r;onsiliului local al comunei Doroban(u care
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedinli Cilin Vasile solicitd inscrieri la cuvflnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedin[[ Cdlin Vasile supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotlr0re privind stabilirea gi organizare a zilei comunei Dorobantu, judetul
C6ldraqi" care se voteazd cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezen{i fa{6 de 1 1 consilieri in functie
devenind hotdrdrea nr. 28 din 26.09.2018.
Domnul preqedinte de gedinli Cilin Vasile propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

S.Proiect de hotlrAre privind aprobarea deplasirii Ansamblului Folcloric,,SPICUL
DOROBANTU" al comunei Dorobanfu in Turcia, oraqul Canakkale in vederea participlrii la
,,FESTMLUL TNTERIIATTONAL DE M;UZTCL gr DANS TROrA'.
Domnul preqedinte de gedinti Cdlin Vasile <15 cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrire.

Are cuvdntul doamna administrator public .Alexandru Adriana care citeqte raport la proiectul
de hotdrdre.

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban(u care
le-verbale cu av ize favora b ile.
Domnul pregedinte de gedintd Cdlin Vasile solicitd inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul doamna consilier local Pavel Alexandra care intreabl de ce ansamblul merge mai
mult in strdinltate qi nu qi in !ar5.
Are cuv6ntul domnul primar care spune cI ansamlblul a fost Ia festivalul internalional de la
CdlSraqi, la posturile de televiziune Favorit qi Etno, la comunele Dichiseni, Chirnogi, Ciocdneqti etc.
cu ocazia zilelor comunei , la oraqele Cildraqi gi Oltenila, dar numai inbaza unor invita(ii.
Acum pentru plecarea in Turcia copiii de la Ansamblu au participat cu suma de 2.500 lei suml
strdnsl in urma suslinerii unor spectacole ale ansanlblului la unele evenimente la care au fost invitati.
Ansamblul nu poate merge la festivaluri in lard dacil nu sunt invitali.
Are cuvdntul doamna consilier local Pavel Alexandra care spune ca domnul Manolache $tefan
in calitate de responsabil artistic qi doamna director al gcolii sd se ocupe s[ oblinA invitalii gi la
festivaluri in {ard.
Domnul pregedinte de qedin!6 Cilin Vasile supune spre aprobare pe articole giin
totalitate ,, Proiect de hotdr0re privind aprobarea deplasdrii Ansamblului Folcloric ,,SPICUL
DOROBANTU" aI comunei Doroban{u in Turcia, oraqul Canakkale in vederea participirii la
,,FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA 9t OaXS TROIA',"',care se voteazdcu l0 voturi
pentru din 10 consilieri prezen\i faJd de I I consilieri in funr:fie devenind hotdrdrea nr. 29 din
26.09.2018.
Domnul preqedinte de gedin![ Cilin Vasile propune trecerea la punctul nr.6 al ordinei de zi
aprobate qianume:
6. Proiect de hotlrire privind aprobarea schimblrii denumirii din $coala Gimnaziall
PROF. DR. ADRIAN V. RADULESCU Doroban(u in $COALA GIMNAZIALA PROF. UNIV.
DR. ADRIAN V. RADULESCU Doroban{u".
Domnul pregedinte de gedinti C5lin Vasile dI cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotirdre.
Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport la prroiectul de hotdrdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale c,onsiliului local al comunei Doroban{u care
procesele-verbale
cu av ize favorab i le.
c ite sc
Domnul preqedinte de gedintl Cilin Vasile solicit[ inscrieri la cuvdnt. Nu sunt
Domnul preqedinte de qedintl Cilin Vasile supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate,, Proiect de hotirAre privind aprobarea schimbdrii. denumirii dinlcoala Gimnaziall PROF.
DR. ADRIAN V. RADULESCU Dorobanlu in $COALA GIMNAZIALA PROF. UNIV. DR.
c

ite sc proce se

ADRIAN V. RADULESCU Doroban{u "" care se voteazii cu 10 voturi pentru din 10 consilieri
prezenfi fap de 11 consilieri in func{ie devenind hotlrdrea nr. 30 din 26.09.2018.
Domnul preqedinte de qedin{I Cdlin Vasile propune trecerea la punctul nr.7 al ordinei de zi
aprobate qi anume:

T.Proiect de hotlrflre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de
iNVESti{ii,,REABILITARE TERMICA, INI,OCUIRE INVELITOARE $I REPARATII
CURENTE - CORP Cl- $COALA GIMNAZTAL4TNR. 1, DOROBANTU,'.
Domnul preqedinte de gedint[ Calin Vasile da cuvdntul domnuluiprimar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citeqte raport la proiectul de hotf,rdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialilate ale consiliului local al comunei Dorobanfu care
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul pregedinte de qedin!6 Cdlin Vasile solicitd inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Domnul preqedinte de qedin{6 C5lin Vasile supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate ,, Proiect de hotdr6re privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de

investi{ii ,,REABILITARE TERMICA, INLOCUIRE iNVEIIOARE $I REPARATII CURENTE CORP C1- $COALA GIMNAZIALA NR. 1, DOROBAN-l[U"" care se voteazl cu 10 voturi pentru
din l0 consilieri prezenli fa15 de l1 consilieri in funcJie derrenind hotdrdrea nr. 31 din 26,09.2018.
Domnul pregedinte de gedinj[ Cilin Vasile propune trecerea la punctul nr. 8 al ordinei de zi
aprobate gi anume:
8. Proiect de

hotlrfire privind alegerea pregedintr:lui de gedinfi al Consiliului Local al
comunei Dorobanfu.
Domnul pregedinte de qedin([ C6lin Vasile df, cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotirdre.
Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hot[r6re.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
c ite sc proce se le-verbale cu av ize favorab i le.
Domnul preqedinte de gedintd Cdlin Vasile solicitl inscrieri la cuvdnt.
Are cuv6ntul domnul consilier local Suslinescu Benoni care il propune pregedinte de Eedin{i
pe domnul consilier local Ivan Niculaie. Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune spre aprobare pe articole gi in totalitate ,, Proiectul de hotirdre privind alegerea
preqedintelui de qedinlI al Consiliului Local al comunei Doroban{u" care se voteazd cu 9 voturi pentru
qi I vot ablinere din l0 consilieri prezenli fali de I I consilieriin func(ie in persoana domnului consilier
local Ivan Niculaie, devenind hotdr0rea nr.32 din 26.09.2018.
Domnul pregedinte de qedinJd Cdlin Vasile propune trecerea la punctul nr. 9 al ordinei de zi
aprobate qi anume:

9.Diverse.

Domnul pregedinte de gedint[ Cdlin Vasile solicitd inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul domnul primar care propune ca ord de deslbqurare a Eedinfelor ordinare ale
consiliului local sd fie ora 15,00.
Se supune spre aprobare consiliului local Ei se voteazd cu 10 voturi pentru din 10 consilieri
prezen(i fatd de I I consilieri
Domnul preqedinte de gedinli C[lin Vasile declard q;edin{a inchis6.

qedint6,
Vasile CAI.N

Secretar,
George STOICA
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