
PROCF)S VERBAL
incheiat astizi 05.11.2018, orele 15,00 in gedintd extraordinard a consiliului local al comunei

Doroban[u, jude{ul c[llragi, fiind prezen{i urmdtorii consilieri:

1. Dragomir Marin
2" Ivan Niculaie
3" Suslinescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. ChiP Alexanclru
6" C[lin Vasile
7 " Niculae Gheorghe
8. pavel Alexanclia cu precizarea cii domnii consilieri locali Apostol Jan, Carteraru George 9i

Dinci Costin-Daniel sunt absenli motivafi

La qedin{E participS domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna corrtabil

Alexandru Adriana gi dc,amna bibliotecar Kiru Tudorita '

Domnul pregedinte de qedin{d Ivarr Nir;ulaie, intreabS dac5 sunt mentiuni sau contesta(ii la

verbal al sedintei anterioare. Nu sunt.

ulverbalal9edin}eianterioarecareSevoteaz6,cu8
voturi pentru din 8 consilieri prezenli fa[6 de I I consilieri in func(ie.

Domnul preqedinte de qedinla Ivan Niculaie, di cuvdntul domnul primar pentru a citi ordinea de

zi dupi cum unneaz[:
l.proiect de hot6r0re referitor la aprobarea ,, REGULAMENTULUI privind acordarea

titlului de "Cet[lean de C)noare al comuneiDor'obantu"'
2.Proiect de hot[rare privind acordarea titlului de ,,GETATEAN DE ONOARE AL

COMLINEI DOROBANIU't post mortem domnului Martinovici Marin.

3.Proiect de hotdrbre piirinA acordarea rtitlului de,,CETATEAN DE ONOARE AL

COMLINEI DOROBANTU" domnului Soare Tudor'

4.proiect de hotlrdre privind aprobarea rectific[rii bugetului local pe anul2018.

Domnul pregedinte de qedin!6 ivan Nicurlaie supune spre aprobare ordinea de zi cititl 9i care se

voteazdcu 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenli fa16 de 11 consilieri in func(ie.

Domnul preqedinte de qedin(6 Ivan Niculaie propune trecerea la punctul nr. I al ordiinei de zi

aprobate gi anume:
l.Proiect de hotlrare referitor la aprobarea,, REGULAMENTULUI privind acordarea

titlului de "CetI{ean de Onoare al comunei JDoroban{u"'

Domnul pregedinte de qedinf5 Ivan Niculaie dI cuvdntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotirdre.
Domnul preqedinte de gedinli Ivan Niculaie solicitd inscrieri la cuv0nt. Nu sunt

Domnul preqedinte oe geain1-a Ivan NicuLlaie supune spre aprobare pe articole qi in

totalitate ,, proiect de hotdr6re refeiitor la aprobareu,, REGULAMENTULUI privind acordrlrea

titlului de ',cetf,fean de Onoare al comunei Dorobanlu"" care se voteazr cu 8 voturi pentru, clin 8

consilieri prezenlirqu o. 11 consilieriin firnclie devenind hot6r0rea w.37 din 05'11'2018'

Domnul pregedinte de gedinll lvan Nic,ulaie propune trecerea la punctul nr.2 al ordinei de zi

aprobate qianume:
2.Proiect de hotflrffre privind acordarea titlului de,,CETATEAN DE ONOARE AL

coMtiNEI DOROBANTU" post mortem clomnului Martinovici Marin'

Domnul pregedinte de gedinf[ Ivan Niculaie dI cuv6ntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotlrire'
Domnul preqedinte de qedin(6 Ivan Niculaie solicitS inscrieri la cuv6nt'

Are cuv6ntul domnul primar care prezint[ date biografice referitor la domnul Marin

Martinovici
Domnul pregedinte de qedin{i Ivan Niculaie supune spre aprobare pg 

lrtic-o-le 9i in

totalitate ,, proiect oe hotrrare privind conferirea titlului de -cETATEAN DE ONOARE AL

COMLINEI DOROBANfU" post mortem domnului Martinovici Marin" care se voteazlcu 8 voturi



pentru din 8 consilieri prezen(i fala de l l consilieri in funcfie devenind hot6r0rea nr. 3g din0s.11.2018.
Domnul preqedinte de gedin{[ Ivan Niculaie propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de ziaprobate gi anume:
3'Proiect de hotrrare privind acordarea titlului de,,cETATEAN DE oNoARJg ALCOMUNEI DOROBANTU,'- domnului Soare Tudor.
Domnul pregedinte de gedin{d Ivan Niculaie di cuvdntul domnului primar pentru a citiproiectul de hotdrdre.

Domnul preqed-inte de gedin{6Ivan Nicrulaie supune spre aprobare pe articole giintotalitate,, Proiect de hotdrdre privind conferirca titlufuio.,,cgiaieetiiE oNoane alLCOMLTNEI DoRoBANTU" domnului Soare Tudor" care se voteazd.cu 7 voturi pentru si I votabtinere din 8 consilieri prezenti fa{i de Lt consilieri in funclie devenind hot5r6rea nr. 39 din05.u.2018.

- Domnul preqedinte de gedin{6Ivarr Niculaie propune trecerea la punctul nr. 4 alordlinei de ziaprobate gianume:
4'Proiect de hotlr6re privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul20lg.
. Domnul pregedinte de gedin{E Ivan Nic,ulaie dd cuv6niul domnului primar pentru a citiproiectul de hotf,rdre.

Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citegte raport la proiectul de hotdr6re.
Domnul pregedinte de gedin{i Ivan Nicrrlaie solicitl inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedintl lvan .NicuLlaie supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarera rectificdrii'bugetului iil ;;;J 201g,, care se
voteazd cu 7 voturi pentru si I vot abtinere din 8 consilieri prezinli fala de i I consilieri in firnc{ie
devenind hotdrdrea nr. 40 din 05.11.201g.

Domnul pregedinte de gedinfd Ivan Niculaie declard gedinta inchisd.

Domnul pregedinte de qedinfIIvan Nic;ulaie
Are cuvdntul domnul consilier local C6lin

dublarea ei.

Pregedinte de qedinfd,
Niculaie IVAN

i
i/l !' :

soliciti inscrieri la cuv6nt.
Vasile care spune cE suma este micd qi propune

Secretar, ..."'
George ST-QIpA

t,,


