
PROCES VERBAL
incheiat ast[zi 09.01 -2019, orele.10,00 irr qedin{d de indat[ a consiliului local al comuneiDorobanlfu, judelul C6l6ragi, fiind prezenli urmItoriiconsilieri:l. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3" Susldnescu Benoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Chitru Alexandru
6. Cdlin Vasile
7. Carteraru George
8. Pavel Alexandra
9. Apostol Jan
10, Niculae Ciheorghe
I I Dincd Costin-Daniel, cu precizarea cd domnii consilieri locali Apostol Jan gi Carteraru

George sunt absenfi.
La qedintl participd d,cmnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar qi doamna contabil

,z\lexandru Adriana.
Domnul pregedinte de gedin{5 Niculae Gheorghe, intreabd dacr sunt men{iuni sau contestaJii laprrocesul l,erbal al gedin{ei anterioare.
NuL sunt.

- Seroretarul supune spre aprobare proces.,l I
voturi pentru din 9 consilieri prezenfi fat6 de ll consilieri in funclie.

Are cu:vdntul domnul primar pentru a citi ordine a de zi dupi cum urmdtoarea:
l.l'roiect de hotdrdre privind aprobarea acoperirii definiiive din excedentul bugetului local pe

anul 2018 a deficitului sectiunii de func{ionare.
Se supune spre aprobare ordinea de zi asfel cititi qi care se voteazdcu 9 voturi pentru din 9

c,onsilieri prezen{i fa[d, de I I consilieri in functie.
Se propune trecerea la punctul nr. r ar orrjinroi de zi aprobate qi anume:
1. It'roiect de h_otirflre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului

local pe anul2018 a deficitului secfiunii de func{iionare.
Dorrnnul pregedinte de pedin{d Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a citi

pr:oiectul de hotdrdre.
Are cuvlintul doamna contabil Alexandru Aclriana care citegte raport la proiectul de hotdrdre.
Dornnul pregedinte de gedinfd Niculae Gtreorghe solicitd ?nscrieii la cuvant.
Nu sunt.
Dornnul pregedinte de gedinta Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole qi in

totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea acoperirii definitive din 
"*".d.ntul 

bugeiului local
pe anul 2.0lr8 a deficitului secliunii de func{ionarr}" care se voteazl cu 9 voturi pentru din 9 consilieri
prezenJi ,lat;[ de I I consilieri in functie devenind hotdrdrea nr. I din 09.01.201t.

Domnul pregedinte de gedinla Niculae Gheorghe declard qedin{a inchisr.

Pregedinte de qedinfd,
Gheorshe NICULAE

.l-// , .\'/ r '.

Secretar,
George STOICA


