
PROCEIS VERBAL
incheiat astdzi 13.12.2018, orele 12,00 in gedin{d de indatd a consiliului local al comunei

Doroban{u, j udetul C 6liraqi, fi ind prezenti urmdt,ori i consl I ieri :L Dragomir Marin
2. Ivarr Niculaie
3. SuslSnescu Benoni
4. Pantelirnon Alexandru
5. Chitru Alexandru
6. Cllin Vasile
7. Carteraru George
8. PavelAlexandra
9. Apostol Jan
10. Niculae Gheorghe
I l. Dincd Costin-Daniel,
La gedin{d prarticip[ domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar si doamna contabil

Alexandru Adriana.
Domnul preqedinte de qedinld Ivan Niculaie, intreabd dacd sunt men{iuni sau contestatii la
lverbal al qedin(ei anterioare. Nu sunt.

Secretarul supune spre aprobare procesul verbal al
voturi pentru fald de 1l consilieri in func{ie.

gedintei anterioare care se voteazd, cu 1 I

Domnul pregediinte de gedinlI Ivan Niculaie dd cuvdntul domnul primar pentru a citi ordinea de
zi dup6 cum urmea;zi:

1' Proiect de hotlrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2018.
Domnul pregedinte de qedinld Ivan Niculaiie supune spre aprobare ordinea de zi cititdgi care se

voteazd cu I 1 voturi pentru din I I consilieri prezen[i fatd de I I consilieri in funcfie.
Domnul pregedinte de qedintd Ivan Nicularie propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de zi

aprobate qianume:
l.Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul20l8.

Domnul prer;edinte de gedintd Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proieclul de hot[rdrr:.

Are cuvdntul doamna contabil Alexandru r\driana care citegte raport la proiectul de hotdrare.
Domnul preq;edinte de gedinla Ivan Niculaie solicita inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedinli Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate,, Proiect de hotlrdre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anuli0lS,,care se
voteazii cu 1l voturi pentru din 11 consilieri prezenli faln de I I consilieri in func{ie devenind
hotdrdrea nr.42 din 13.12.2018.

Domnul pre;redinte de gedinld Ivan Niculaie declari gedinla inchisd.

Preqedinte de qedinlb,
Nicul4ig IVr\N
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Secretar,


