
incheiat ur,rT:,?0.1.2.,?.01.8,".J,:*3:,9'tl'*tPr,fkdinard 
a cons,iurui rocar ar comuneiDoroban{u, jude[ul ciliragi, fiind prezen{i urm[torii consilieri:l. Dragomir Marin

2. Ivan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. pantelimon Alexandru
5" Chilu Alexandru
6. C5lin Vasile
7. Pavel Alexandra
8. Apostol Jan
9. Niculae Gheorghe

" }ffifostin-Daniel, 
cu precizarea cd rlomnul consilier local carteraru George este absent

La gedinti participr domnul primar, d,cmnul viceprimar, domnul secretar, doamna contabilAlexandru Adriana, doamna funclionar Lincii carmen-Mihaela, domnul consilier Matei Florian,domnul tehnician urbanism Bici Nicolae, doamna bibliotecar Kiru Tudorita precum si domnul Solzaruvasile, domnul Rusen Dumitru, domnur Necuraipetroneigi oo,nrut Ivan Ionu!.Domnul preqedinte de gedint[ Ivan Nir;ulilie, intreabd dacd sunt ,.rfluni sau contest alii laprocesul verbal al $edinlei anterioare. Nu sunt.s.@=rp.br"r
tc&re S€ voteazd, cu l0 voturi pentru din l0consiliiriprezentri fata de l1 consilieri in functie.Are cuvdntul domnul primar care in conformitate cu prevederile art. 43, alin.l din Legea nr.

"21512001, 
- Legea adrninistratiei publire locale Republicatd in anul 2007, cumodificdrile gicompletrrile ulterioare solicitd in calitate de initiatir retragerea de pe ordine a de zi a punctului 2 alrlrdinii de zi gi anume ,, 2.Proiect de hotdrdre pr.ivind upro6ur.u structurii retelei qcolare din cadruloomunei Doroban{u pentru anul pcolar zolg-ioiLo" deoarece p6n[ la oata geiinlei consiliului localJnspectoratul $colar Judelean nu a trirr is ,,avizulconform" inbazacdruia si fie adopat6 hotrr6reaconsiliului local urmdnd ca acest punct sd fie introclus pe ordinea J"ii , ,r.i^;;il;" viitoare dup6primirea,,avizului conform,,.

Domnul primar citegte ordinea de zi modificatd dupd cum urmeazi:
1'Proiect de hotar6re privind aprobarea planului de actiuni gi lucrari de interes local pe anul2019.
2.Proiect de hc,t[rdre privind stzLbilirea unor taxe speciale locale pe anul fiscal 2019.
3.Proiect de hotdrdre privind starbilirea impoziteloi gi taxelor locale pe anul fiscal20l9.
4'Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi a gtatului de funclii pentru personalul

din cadrul aparatului de specialitate ar primaruluiiomunei Dorobanlu.
5. Proiect de hotrrdre privind a,probarea prelungirii termenului de valabilitate a planului

urbanistic general 9i a Regulamentului local de urbanism aferent ale comunei Dorobanfu, jude{ul Cdl6ragi.
6. Proiect de.hotdrdre privind aprobarea raportului de evaluare, studiului de.oportunitate, 

'

caietului de sarcini qi stabilirea componenfei comiiiei de evaluare gi a comisiei de solulion are a
contestafiilor in vederea inilierii inchirierii unor terenuri arabile pioprietate privatd a comunei
Dorobanlu,

7' Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedint[ al Consiliului Local al
comunei Doroban(u.

8.Diverse.
Domnul preqedinte de gedinli Ivan Niculerie rsupune spre aprobare ordinea de zi cititdgi care se

voteazd cu l0 voturi pentru din 10 consilieri prezenli fa{6 de I I consilieri in func}ie.
Donrnul primar solicitd ca in conformitate cu prevederile art. 43, alin.l dinLegea nr.215/2001,- Legea administratiei publice locale Republic:att in anul 2007, cu modific6rile- gi completdrile

ullterioare s[ fie suplimentatd ordinea de zi cu ?n,;5 ttrei puncte care nu pot fi amdnate p6n6 la gedinla
urmdtoare, cu precizarea cd au fost discutate gi analizate in comisiile de specialitate ale consiliului local
Eianume:



1'Proiect de hotdr6re privind aprobarea reotificf,rii bugetului local in anul20lg.
2' Proiect de hotirdre privind aprobarea planului ae pZzain comuna Dorobanlu si instituireataxei speciale de paza, gi
3'Proiect de hot[r6re privind infiinlareer Sr:rviciului de Iluminat public al comunei Dorobanlu,aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare al acestuia gi instituirea taxei speciale deiluminat.
Domnul preqedinte de gedin{d Ivan Nliculaie supune spre aprobare consiliului local,suplimentarea ordinei de zi.cu punctele precizate mai sus, aceste puncte sd devin[ punctele 7, g gi 9,alegerea presedintelui de sedintd punctul l0 iar Diverse punctul I l, care se voteazd cu l0 voturi pentrudin l0 consilieri prezen\i fa{6 de 1 l consilieri in firnclie.

. Domnul pregedinte de gedin{d Ivan Niculaie propune trecerea la punctul nr. I al ordinei de ziaprobate gi anume:
1'Proiect de hotrrdre privind aprobareaL planului de acfiuni gi lucrrri de interes local peanul 2019.

. Domnul pregedinte de gedin!5 Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citiproiectul de hotirdre.
Are cuvdntul doamna functionar Lincii Clarmen-Mihaela care citegte raport la proiectul dehotlrdre.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban{u care

c itesc procesele-verbale cu avize favorabi le.
Domnul pregedinte de qedin{d Ivan NicuLlaie solicit6 inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedinfd Ivan Nicu]laie, supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarera prlanului de acliuni gi lucrdri de interes local pe anul
2019" care se voteazd. cu 10 voturi pentru din l li ionsilieri prezenli faldt de 1 I consilieri in func1ie
devenind hot[rdrea nr. 43 din 20.12,201g.

Domnul pregedinte de gedin{d Ivan Niculaie
aprobate gianume:

propune trecerea la punctul nr.2 al ordinei de zi

2.Proiect de hotlrAre privind stabilirea uLnor taxe speciale locale pe anul fisca;2019.
Domnul preqedinte de qedinlI Ivan Niculaio dd cuvdntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotdrdre.
Are cuvdntul domnul consilier Matei Florian care citegte raport la proiectul de hotlr6re cu

propunerea de modificare a taxei de salubritate rle la 7 lei la l0 iei/goipod6rie)luna.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de speciialitate ale consiliului local al comunei Dorobantu care

c itesc proc esele-verbale cu av ize favorabi le.
Domnul pregedinte de qedintl Ivan Niculaie solicit[ inscrieri la cuv6nt.
Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan care spune cd in raporul de specialitate taxa

este de 7 lei Ei nu de 10 lei.
Are cuvdntul domnul contabil Matei Florian care spune cI este nevoie de mirirea taxei deoarece

s-a mdrit valoarea contractului intrucAt s-au introdus taxe noi.
Are cuv6ntul domnul primar care spune c[ rs-a introdus taxa de depozitare qi taxa de mediu gi

de aceea se mf,regte taxa de salubritate.
Domnul preqedinte de gedinld Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in

trrtalitate,, Proiect de hotir6re privind stabilirea unor taxe speciale locale pe anul fiscal 2Ol9- care se
voteazd cu 8 voturi pentru, I vot impotrivl si 1 vot abtinere din l0 consililri prezenli fa{d de 11
consilieri in functie devenind hotdr6rea nr.44 din 20.12.201g.

Domnul pregedinte de qedinti Ivan Nicu,laie: propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de zi
aprobate gianume:

3.Proiect de hotlrflre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul fiscal20l9.
Domnul pregedinte de gedin[6 Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotdrAre.
Are cuvdntul domnul consilier Matei FloriarL care citeqte raport la proiectul de hotdrare.



Au cuvantul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului
citesc procesele-verbale cu avize favorabile.

Domnul pregedinte de gedint[ Ivan Niculaie solicit[ inscrieri
Nu sunt.

local al comunei Dorobanlu care

la cuvdnt.

-. Domnul preqed.inte de gedin{i Ivan_ Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate ,' Proiect de hotdrdre privind stabilirea irnpoiitelor gi tur"to. locale pe anul fiscal2019,,
care se voteazd. cu 10 voturi pentru din 10 cons;ilieri prezen{i fa{a de I I consiiieri in functie devenind
hotf,rdrea nr. 45 din 20.12.201E.

Domnul pregedinte de gedintd Ivan NiculaLie propune trecerea la punctul nr. 4 al ordinei de zi
aprobate qianume:

4'Proiect de hotirire privind aprobarea organigramei gi a qtatului de func(ii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialirtatr: al primarului comunei Dorobanfu.

Domnul preqedinte de gedint[ Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotf,r6re cu propunerea domnuluiprirnar de a fi modificat inbazareferatului doamnei
administrator public av6nd atribufii gi de contal5il cu nr. 6745 din l1.l2.21lg in care se precizeazd
cd:

,,Subsemnata Alexandru Adriana, avandfunctia de Administrator Public in cadrul primariei
Dorobantu, avand in vedere dificuttatite financiare cu care s-a confruntat insitutia noastra in anul
2018, precum si prevederile bugetare previzion'ate pentru anul 2019 din care rezulta cresterea
cheltuielilor de personal datorita cresterii saloriului mimim pe economie, sustin cit aceste cheltuieli
nu mai pot fi suportate din bugetul local si propun ,rorgoiiror"a activitatii cu scopul de a reduce
cheltuielile de personal, prin desfiintqrea a uiui numar di 3 posturi personal contraclual si anume 3
posturi de paznic.

Desemenea precizez ca UAT Dorobantu are serviciul de paza externalizat la o firma privata,
iar aceste posturi in organigrama si statul de func,tii consider ca nu mai au obiect.

In concluzie propun desfiintarea a trei pt65tyri de paznic conform
Art. 65 . fconcedierea pentru motive obiective J
(l) Concedierea pentru motive care nu lin de p<trsoana salariatului reprezintd incetareo contractului
individual de muncd determinatd de desfiinlare,a locului de muncd ocipat de salariat, din unul sau
mai multe motive fdrd legdturd cu persoana acetstaia.

Se va emite notificarea catre salariat prin care i se aduce la cunostinta intentia desfiintarii
,oostului si concedierii sale si i se acorda termenul de preaviz prevazut de dispozitiile art. 75 alin. l
,Cin Codul muncii. de minimum 20 zile lucratoare. '" precum gi a referatului domnului viceprimar cu nr.
6744 din 12.12.2018 in care se precizeazd, cd:

,, Subsemnatul Calin Vasile, ocupandfuinct,ia de viceprimar in cadrul Primdriei Dorobanlu,
va rog sa analizati si sa luati masurile ce se impun in ceea ce priveste reorganizare activitatii
personalului administrativ din cadrul UAT Dorobantu. Va aduc la cunosfi;ta ca 3 persoane care
ocupafunctiile de paznici in cadrul instutiei, nu isi mai au obiectul postului in atributii, deoarece
ocest serviciu de paza afost externalizat inca diln a,nul 2016.

Propun emiterea unui proiect de hotarare p,rivind modificarea organigramei, statul de functii
si regulamentului de organizare si functionare al institutiei prin desfiintarea o trei posturi de
paznici. " Ei astfel articolele din proiectul de hotiirAre vor fi:

Art.l. - incepdnd cu data de 01.01.2019 se aprobl reorganizarea activitdliiConsiliului Local
al comunei Dorobanlu referitor la organigrama;;i a qtatul de func{ii pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Doroban{u prin desfiin{area celor 3 posturi de paznic
conform afi.. 65 din Codul Muncii datoritd dificultdEilor financiare gi a existen{ei serviciului de pazd,
externalizat conform Hotardrii ConsiliuluiLocal Drtrobanfu nr. 12 din 31.03.2014 privind aproba.ea
efectudrii activit5tii de pazd la nivelul comunei Dorobanfu de cdtre o societate specializatd de paz6 gi
prrotectie.

Art.2. - Se aprobd organigrama gi statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dorobanlu, juLde!.ul Cil5raqi, urmare reorganizdrii de la art. I
c,onform anexelor nr.l gi 2 care fac parte integrantd din prezenta hotirdre.

Are cuvAntul domnul secretar care citeqte raport la proiectul de hotlrdre.

J



Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobantu carecitesc proce sele-verbale cu avize favorab ile.
Domnul pregedinte de gedin{5 Ivan Niculaie solicitd inscrieri la cuvint.
Are cuvantul domnul consilier local Apostol Jan care spune cd a primit materialele cu

organigrama aprobatd anul trecut in gedin{a de cirnsiliu fdrd desfiiniarea celor trei fosturl iar bugetulpe anul 2019 nu a fost aprobat qi in consecin{5 propune am6narea acestui punct pentru urmdtoarea
Eedinla, dup[ aprobarea bugetului pe anul 2019 c6nd se poate stabili dacliunt sau nu sunt bani gi
pentru paznici.

Are cuvdntul domnul primar care spune cr mai existd qi varianta reducerii salariilor
personalului din primrrie sau se poate apela la firma specializatd, de pazi pentru preluarea celor trei
salariali pe posturi de paznici urm6nd ca cei tre,i praznici sd execute program de pazd,conform planului
de pazd, stabilit.

Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan care
vot secret. Se supune la vot propunerea care se voteazd cu 2 .

consilieri prezen\i fald de 1l consilieri in funcliie.

r propune ca acest punct sd se voteze prin
voturi pentru gi 8 voturi impotrivi din l0

Domnul preqedinte de qedintd Ivan Niculaie supune spre aprobare propunere domnului consilier
local Apostol Jan de amdnare acestui punct care se voteazd cu 2 voturi pentru Ei 8 voturi impotrivi din
10 consilieri prezenti f4a de I I consilieri in furrctiie.

Domnul preqedinte de qedintd Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in
totalitate,, Proiect de hot[r0re privind aprobarea organigramei qi a gtatului de functii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doroban{u,'in forma
rcorganizdtii prin desfiinfarea celor 3 posturi de paznic care se voteazd,cu 8 vofuri pentru gi 2 voturi
impotrivd din 10 consilieri prezenli fa15 de I I consilieri in func{ie devenind hotardiea nr. 46 din
20.12.2018.

Domnul pregedinte de gedintd Ivan Niculaiie propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei de zi
aprobate gianume:

5. Proiect de hotlrAre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului urbanistic general gi a Regulamentului llocal de urbanism aferent ale comunei Dorobanfu,
,judeful CIISrapi.

Domnul preqedinte de qedinj[ Ivan Niculaie dI cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrAre.

Are cuvdntul domnul tehnician urbanism Bicd Nicolae care citeqte raport la proiectul de
lhotlr6re.

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care
r: itesc procesele-verbale cu avize favorabi le.

Domnul preqedinte de gedintd Ivan Niculaie solicitd inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt.
Domnul pregedinte de qedintl lvan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului urbanistic general gi a Regulamentului localt de urbanism aferent ale comunei Dorobantu, judeJul
C516raqi" care se voteazd cu 9 voturi pentru si I 'yot abtinere din l0 consilieri prezen(i fat[ de I I
consilieri in functie devenind hot[rdrea nr.47 diin 2]0.12.2018.

Domnul pregedinte de gedin!6 Ivan NicuLlairl propune trecerea la punctul nr. 6 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarear raportului de evaluare, studiului de
oportunitate, caietului de sarcini gi stabilirea componenfei comisiei de evaluare gi a comisiei de
solufionare a contestafiilor in vederea inifier;ii itrchirierii unor terenuri arabile proprietate
privati a comunei Dorobanfu.

Domnul pregedinte de gedin{i Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.

Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hotdrdre cu modificarea
punctelor 12 qi 13 din calendarul procedurii astfel ca aici sd fie a doua zi lucr[toare respectiv 18
fbbruarie deoarece 16 februarie este in ziua de siimbdtl.



Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobang carecitesc procesele-verbale cu av ize favorabi le.
Domnul prer;edinte de gedinld solicirtd propuneri in vederea completdrii cu membrii aiconsiliului local a comisiilor de evaluare qi solulionare a contesta{iilor din proiectul de hotlr6re.Domnul consilier local Dragomir Marin propune pentru comisia de evaluare p. lornrut consilier localNiculae Gheorghe ca membru iar ca supleant pe oorrrilonsilier local ctrigu etexandru. Se supunspre aprobare propunerea care se voteai6..l i0 voturi pentru din l0.onrirLri prezenti fald de llconsilieri in funclie' Domnul consilier local chifu,+]exandru nropune pentru comisia de solutionare acontestaliilor pe domnul consilier local Dragornir Marin .u r.*'bru iir .u rrpl.unt domnul consilierlocal Dragomir Marin il propune pe domnul consilier local pantelimon Alexandru. Se supun spreaprobare propunerile care se voteazdcu l0 voturi pentru din l0 consilieri prezenti fala de I I consilieriin func{ie.
Domnul pregedinte de gedin(d solicitd inscrieri la cuvdnt
Are cuvdntul domnul primar car€ Spurle cil terenul arabil din islazul comunal a fost inchiriatcdtre doud asocia{ii ale crescdtorilor de animale clin comuna Doroban}u insr acestea nu au respectatconditiile contractuale. Terenul propus pentru inchiriere este un bun al comunei care trebuie valorificatprin inchiriere Ei astfel de oblinere a unor venituri la bugetul local. Terenul a fost impd(it pe loturiastfel ca sd participe_la licitalie qi sd aibd posibilitate sa in-chirieze cat mai multe persoane.
Are cuvdntul domnul Rusen Dumitru care spune cd s-a discutat gi in primlvard aceast6problemd 9i doreEte sd se inchirieze acest teren ,nurnai Crescdtorilor de animale. Considera cd prelul depornire al licitaliei este foarte mare iar subven!,ia cte la APIA este mic[ iar in cazul in care liciteazd, ofirmd mare aceasta ridic[ preful gi poate lua terenul in defavoarea crescltorilor de animale.
Are cuvdntul domnul primar care spune ci ia sprijinit dintotdeauna crescdtorii de animale iar in

acest sens li s-a pus la dispozi{ie prin incredinlare directd prqunea din islazul comunal cu o chirierlcceptabila astfel ca.sd permitd intrelinere pdgunii de cdtre crescatorii de animale dar gi dezvoltarea
acestora' Domnul primar spune cd in cazul in r:are crescdtorii de animale considerd cd preful chiriei
este, prea mare, aceqtia pot si nu participe la prima licitalie qi astfel la urmdtoarea licitalie preful va
scade.

Are cuvantul domnul consilier local Apostol Jan care precizeazd,ca se spune cd s-a luat terenul
asociafiilor crescdtorilor de animale deoarece nu a fost cultivat, insd nu este adevarat deoarece acesta
era cultivat cu lucern6. Referitor la licitalie poatrs participa orice societate care s6 inchirieze acest teren
;ri asfel nu are legdturi cu neparticipu."u iu ii.itr1i. a creicltorilor de animale.

Are cuvdntul domnul consilier local Nic:ulare Gheorghe care spune cI primdria are nevoie de
trani la bugetul local iar acestd licitalie este bine.venit6.

Are cuvdntul domnul consilier local Chilu Alexandru care spune cr in materialele primite pentru
qedin@ nu sunt trecute datele referitoare la stabilirea pretului de 1500 leilha/an.

Are cuv6ntul domnul secretar care spune cii toate materialele inclusiv rapoartele de evaluare
intocmite de evaluator attorizat au fost publicate pe siteul primdriei, acest lucru fiind indicat in
materialele de gedinf5 primite de consilieri.

Are cuvdntul domnul consilier local chilu Alexandru care propune:
1. Preful minim de ?nchiriere sd fie ca la arendarea terenului aaica preful la 1500 Kg. grauftra.2. Pot participa la licitalie numai persoanele care sunt inscrise in regisirul agricol ci c'el pulin

I an inainte de data licitaliei, deoarece pot veni acum persoane interesaie numai de acest
lucru sd se inscrie in registrul agricol gi arpoi sd participe la licitalie iar cei care participd la
licitalie sd aibd taxele gi impozitele ac,hitate la zi inclusiv amenzi.

Are cuvdntul domnul secretar care spune od nu se poate lua in calcu prima propunere deoarece
orice licitatie trebuie sI aibl prelul stabilit de eva:luaLtor autorizatprin raportul de evaluare.

Domnul pregedinte de gedin!5lvan Niculaie propune, spre a nu se crea confuzii cu acordul
d'omnului consilier local Chilu Alexandru introduLcerea in caieiul de sarcini gi a condiliei de participare
la licitalie numai a persoanele care sunt inscrise in registrul agricol cu cel pu[in I an inainte de data
licitaliei deoarece condilia ca sI aibl taxele gi impozitele achitaie la zi inclusiv amenziera deja trecutl.

Domnul pregedinte de gedin{EIvan Niculaie s;upune spre aprobare pe articole gi in



totalitate ,, Proiect de hot5.rdre privind aprobarea raportului de evaluare, studiului de oportunitate,
caietului de sarcini 9i stabilirea componinlei comisiei de evaluare gi a comisiei de solu{ionare acontesta{iilor in vederea inilierii inchirierii unor terenuri arabile pioprietate privat[ a comunei
Dorobanfu" cu modificarea_calendarului proci:durii cum apreciiatdomnuliecretar gi cu includereain c.aietul de.sarcini Ei.a condi{iei de partiiipare la licitalie numai a persoanelo, .ur. sunt inscrise inregistrul agricol cu cel pu{in 1 an inainte de darra licitaliii care se voteazdcu g voturi pentru, I vot
?mpotrivii si I vot abtinere din l0 consilieri prerzenti fa!6 de I 1 consiLieri i" rrn.li. Jevenind
hotdrdrea nr. 48 din 20.12.2018.

Domnul preqedinte de qedin{d Ivan Nicula.ie
aprobate Ei anume:

propune trecerea la punctul nr.7 al ordinei de zi

T.Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificlrii bugetului local in anul20lg.
. Domnul pregedinte de qedinj[ Ivan Niculaie dI cuv6ntul dJmnului primar pentru a citi

proiectul de hot6rdre.
Are cuvdntul doamna contabilAlexandru t\driana care citeqte raport la proiectul de hot6r6re.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de speoialitate ale consiliului local al comunei DorobanJu care

citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedinldIvan Niculaie solicitd inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt.
Domnul preqedinte de gedintd lvan Niculaie supune spre aprobare pe articole qi in

totalitate,, Proiect de hot[rdre privind aprobarea rectific6rii Lugeiului local in anul 20lg,,care se
voteazd' cu l0 voturi pentru din l0 consilieri prezenti fap de I I consilieri in funclie devenind
hotdrdrea nr. 49 din 20.12.2018.

Domnul preqedinte de gedinfl Ivan Nicr:laiie propune trecerea la punctul nr. 8 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

8. Proiect de hotirire privind aprobarea planului de paza in comuna Doroban{u si
instituirea taxei speciale de paza.

Domnul pregedinte de qedinld Ivan Niculaie dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotirdre.

Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport Ia proiectul de hotir6re.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban(u care

c itesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de gedin{IIvan Niculaie solicitE inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedintd Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate ,, Proiect de hot[rdre privind aprobarea planului de paza in comuna Dorobanfu si instituirea
laxei speciale de paza" care se voteazd cu 8 voturi pentru, I vot impotrivd si I vot abtinere din 10
oonsilieri prezen(i fati de 11 consilieri in func{ic devenind hotirdrea nr. 50 din 20.12.2018.

Domnul preqedinte de gedinfd Ivan NicuLlair: propune trecerea la punctul nr. 9 al ordinei de zi
aprobate gi anume:

9.Proiect de hotirire privind infiinfarea Serviciului de Iluminat Public al comunei
Doroban{u, aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al acestuia qi instituirea
taxei speciale de iluminat.

Domnul pregedinte de gedin{E Ivan Niculaie di cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.

Are cuvdntul domnul consilier MateiFlorian care citegte raport la proiectul de hot[rdre.
Au cuv6ntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care

c,itesc procesele-verbale cu av ize favorabile.
Domnul pregedinte de qedin(iIvan Niculaie solicitd inscrieri la cuvdnt.
Are cuv0ntul domnul consilier local Aporstol Jan care intreabd dacd serviciul va fi delegat cdtre

alt operator.
Are cuvdntul domnul secretar care spune c5. acest lucru se va intdmpla doar dacd va fi nevoie

dle acest lucru in funclie de situafia in cauzd,.
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Are cuvdntul domnul primar care spurne taxa de iluminat este instituitd pentru a modernizailuminatul in comund.
Domnul pregedinte de qedintd Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole gi in

totalitate ,, Proiect de hotrrdre privind infiintarea Serviciului de Iluminat public al comuneiDorobanfu, aprobarea Regulamentului de organiziare gi funcfionare al acestuia Ei instituirea taxeispeciale de iluminat" care se voteazd cu 8 voturi pentru, I vot impotrivd si I vot abtinere din l0consilieri prezenti fatd de I I consilieri in funclie ilevenind hotdr6rea nr. 5l din Z0.lZ.Z0lg.
- Domnul preqedinte de qedinfa Ivan Niculaie propune trecerea la punctul nr. l0 al ordinei de ziaprobate gi anume:

l0' Proiect de hotrrAre privind alegerea pregedintelui de gedinfl al Consiliului Local alcomunei Dorobanfu.
Domnul pregedinte de gedin{d lvan Niculaie dd cuvdntul

proiectul de hot[r6re.
domnului primar pentru a citi

Are cuvdntul domnul secretar care citegte raport la proiectul de hot6r6re.
Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale ionsiliului local al comunei DorobanJu care

c itesc procesele-verbale cu avize favorabi le.
Domnul preqedinte de qedin{i Ivan Niculaie soliciti inscrieri la cuv6nt.1' Are cuvAntul domnul consilier Chilu AlexzLndru care il propune pe domnul consilier
Dragomir Marin dar acesta refuzd,.

2' Are cuvdntul domnul consilier Dragomir IVIarin care il propune pe domnul consilier Niculae
Gheorghe.
Se supune spre aprobare pe articole giin torlalitate,,Proiectul de hotdrare privind alegerea

preqedintelui de gedin(6 al Consiliului Local al comunei Doroban{u" care se voteizdcu 9 voturi pentru
gi 1 vot ablinere din 10 consilieriprezen{i fald de I I consilieri in func{ie in persoana domnului consilier
Niculae Gheorghe, devenind hotdrdrea nr. 52 din 2,0.12.201g.

Domnul pregedinte de gedin(d Ivan Niculair: propune trecerea la punctul nr. I I al ordinei de zi
aprobate gi anume:

ll.Diverse.
Domnul preqedinte de gedintl lvan Niculaie solicitd ?nscrieri Ia cuv6nt.
Nu sunt.
Domnul pregedinte de gedin(r Ivan Nicuraie declard qedin(a inchis6.

Preqedinte de qedin{6,
Niculaie IVAN

Secretar,
George STOICA .
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