PROCES VERBAL
al comunei
incheiat astdzi 24.10.2018, orele 15.00 1in qedin!6 ordinari a consiliului local
Doroban{u, jude(ul callraqi, fiind prezen{i urmltorii consilieri:

1.

Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chilu Alexandru
6. Cilin Vasile
7. Pavel Alexandra
8. APostol Jan
9. Niculae Gheorghe
este absent
10. Dinci Costin-Daniel, cu precizareacd domnul consilier local carteraru George
motivat.
La gedin!6 ParticiP[ domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar Ei doamna contabil
Alexandru Adriana.
contesta{ii la
Domnul pregedinte de gedin(6 Ivttn Nicttlaie, intreab[ dacl sunt menliuni sau

procesulr.@tunt'
@aprobareplocesulverbalal9edin!eianterioare
prezenJi fa![ de 11 consilieri in func{ie'

care se voteazd,cu l0 votuii pentru ain ill consilieri
primar pentru a citi ordinea de
Domnul preqedinte J. q.dinla Ivan Niculaie <15 cuvdntul domnul
zi dup[ cum urmeaz6:
obiectivului de investilii
l.proiect de hotar6re privind aprobarea devizului general actualizat a

,,REABTLTTARE TERMTcX,

iur-oiunrg iNl'gLttoARE

$I REPARATII CURENTE

- coRP

NR. l, DORoBANTU"'
proiect
aprcbarea rectificdrii bugetului local pe anul 2018'
privind
hotlrdre
de
2.
al bugetului local pe trimestrul
3.proiect de hoiarare privind aprobarea contului de execu(ie
III pe anul 2018.
4.Diverse.
ordinea de zi cititi qi care se
Domnul pregedinte de gedinja [van Niculaie supune spre aprobare.
de 1 1 consilieri in func{ie'
voteazdcu l0 voturi pentru Oin tO consilieri pre:uen{i fa!6
trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de zi
propune
Domnul pregedinte de qedinld Ivan Niculaie

ct- gconr-A GIMNAZhLA

aprobate gi anume:

actualizat a obiectivului de
Proiect de hotirflre privind nprobarea dcyJly-,-g"neral
REPARATII
investi{ii,,REABILITARE fnirUICA, iNLCICUtRE INVELITOARE $I
DOROBANTU".
1,
gSRENTE - CORp C1- $COALA GIMNAZ,IALA.NR.
domnului primar pentru a citi
Domnul pregedinte de qedin!6 Ivan Niculaie dd cuvdntul
proiectul de hotirdre'
raport 1a proiectul de hotirdre'
Are cuvantul doamna contabil Al,:xandru Adriana care citegte
al comunei Dorobantu care
local
Au cuvantul secretarii comisiilor de speciialitate ale consiliului
citesc procesele-verbale cu avize favorabile'
Domnulpreqedintedegedin!6IvanNiculaiesolicit[inscrierilacuv6nt.Nusunt. qi
in
aprobare-pe articole
Domnul pregedinte de qedin!6Ivalr Niculaie supune spre
de
obiectivului
a
actualizat
deviiului generar
totalitate ,, proiect d;-11|-1lra; privind aprobarea
CUzuINTE
REPARATII
investilii,,REABILITARE TEirMtCA, 1NI-OCUIRE iNVpltrOARE $t
pentru,
voturi
l0
cu
voteaza
se
care
coRp c1_ gcoALAaiii,D.ilziele i.rn. l, DOROBANTU""
devenind hotdrdrea nr. 34 din 24.10'2018'
din l0 consilieri pr"r.ntirut6 de I l consilieri in funclie
trecerea la punctul nr' 2 al ordinei de zi
Domnul preqedinte de qedin{d Iviln Niculaie propune

1.

aprobate gianume:

2.Proiectdehot[rireprivindaprollarearectificlriibugetuluilocalpeanul20lS.
Domnulpregedintedegedin![IvtrnNiculaiedScuvAntuldomnuluiprimarpentruaciti
proiectul de hotdr6re.
care citeqte raport la proiectul de hotdrire'
Are cuvantul doamna contabil Aliexandru Adriana

c

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specia.litate ale consiliului local al comunei Doroban{u care
itesc procesele-verbale cu avize favorabi lle.
Domnul preqedinte de gedinfi lvan Nicula.ie solicitd inscrieri la cuvdnt.

Are cuvAntul domnul consilier local Dragomir Marin care intreab[ dac[ sunt bani de salarii.
Domnul primar spune cd existd posibilitatea unei rectific[ri a Guvemului sau Consiliului
Jude{ean p6n[ la sffirqitul lunii octombrie.
Dr:mnul preqedinte de qedint[ Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate,, Proiect de hotar0re privind aprobarea rectificdriibugetului local pe anul20l8" care se
voteazdcu 8 voturi pentru si 2 voturi abtinere din l0 consilieri prezen{i fala de 1 l consilieri in
func{ie devenind hotdrdrea nr. 35 din 24.10.2018,
Domnul pregedinte de gedinti Ivarr Niculiaie propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi
aprobate qi anume:
3. Proiect de hotlrffre

trimestrul

III

privind aprobnrea contului de execufie al bugetului local pe
pe anul2018.

Domnul preqedinte de gedin(6 Ivan Nicula.ie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotlrdre.
Are cuv6ntul doamna contabil Ale;randru Adriana care citegte raport la proiectul de hotdrdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specia.litate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
citesc procesele-verbale cu avize favorabil e.
Domnul preqedinte de qedin{E Ivan Nicula.ie solicitd inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedint[ Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotirdre privind aprobarea ,contului de execu{ie al bugetului local pe trimestrul
III pe anul 2018" care se voteazd cu 8 voturi pentru, I vot impotrivi si I vot abtinere din l0 consilieri
prezenti fala de I I consilieriin funclie de'zenind lhotlrdrea nr. 36 din 24.10.2018.
Domnul pregedinte de qedin{6 Ivan Niculiaie propune trecerea la punctul nr. 4 al ordinei de zi
aprobate qi anume:

4.Diverse.

Domnul pregedinte de gedinf[ Ivan Nicula.ie solicitl inscrieri la cuvdnt.
Are cuvdntul doamna consilier locerl Pavel Alexandra care spune cd trebuie gdsite solufii pentru
funclionarea xeroxurilor in qcoald qi grldinil[ pentru buna desfEqurare a activitdlii.
Domnul primar spune cI administratorul q;colii trebuie si se ocupe de problemele apSrute.
Domnul pregedinte de qedin{I Ivan Nicula.ie declarl qedinla inchis6.

gedinf6,
Niculaie IVAN
Preqedinte de

t-..'r,\

1 .l*.

Secretar,
George STOICA
"ir'

-.

