
PFi.OCES| VERII,\L
incheiat ast[:zi 18.04.2019, orele 15,00'irr qerJin]h ordinarii a consiliului loc,al al comunei

Doroban{u, judelul Cldliiragi, fi ind prezen!,i urmdtorii consiliieri:
1. Dragomir Marin
2. Susldnescu f]enoni
3. Pantelimon r\lex.andru
4. Chip Alexarrdru
5. Cllin Vasile
6. Pavel Alexandra
7. Apostol Jan
8. Niculae Cheorghre
9. Dinc6 Costin-Daniol, ,ss prectizareaci domrrii consiliori Ivan Niculaie qi Carteraru (1e6rge

sunt abserrfi motiva{i.
La qedintl peLrti,:ip5 domnul primar, domnul yicep,rl1n41, domnul secretar, doamna conrlabil

Ale:.randru Adriana, dolnnul contabil \lta1;eii Florian, dornrnul qel'S.'y'.S.U. Neagu Adrian, precum si
cetii{ean al comunei Dorobanlu dr)mnul Culcea St,llian.

Domnul pregerdinte cle qedintd Clhilu Alexzrndru,, inLtreabl dacri sunt menliuni sau contestalii la
rl verbal al geclintei anterioare. Nu s;unt.

Secretarul cornunei Dorobanfu supiune spre aprobare procr:sul verbal al gedintei anterioare ,care
se voteaz6, cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenli fa{d de 1 I r:onr;ilieri in functie.

,Are cuvdntul donrnul primar pentru a citi ordinea <le;zi dupd curn urmeazd:
I .Proiect de hotlr6rer pri'vind darea in a.dministrare a unor bunuri imobile proprietate publicEi a

UAT comuna Doroban{rr, judelul CdldraEi ciitre $coala Gimnaziali Prof. Univ. Dr. Adrian V.
Rldulescu Dorobanfl;1, judelul C6,ldraqi.

2' Proiect de hotiirArc privind aprobarea regulamenitului de aprlicarre a Ordonanlei Guvernului nr.
2ll?-002 privind normek: de gospodarire comunalaL pentru comuna Doroban(u.

3. Proiect de hotdrdre privincl aprobarea inde>drii im6rozitelor gi taxelor locale pentru anul fis,cal
2020 cu indicele infla.liei de 4,6Yo.

4.Proiect de hotiir6re privind aproberrea contului de, executie al bugetului local pe trimestrurl I pe
anul2019.

5.Proiect de hoti.rdre privind aproberera bugetului local pe anul20l9.
6.Diverse.

Se supune spre aprobare ordinea cle zi carc s,e voteazl cu 9 rroiluri pentru din 9 consilieri prezron{i
fatd de I I consilieri in funclie.

Se propune trecerea la punctul nr, 1 al ordinei de zi aprobarte gi anume:
I.Proiect de hotirflre privind dare:l in administrare ar unor bunuri imobile proprietate

publicl a UAT comuna Doroban{u, jurrletul C5lEraqi c[tre $u:rala Gimnaziali Prof. Univ. Drr,
Adrian V. Rldulescu Doroban{u, judeful CllIraqi.

Domnul pregerCinte dr: qedinf[ Chipr Alexandru dd cuvdntuLl domnului primar pentru a cili
proiectul de hotirdre.

Are cuvdntul doamna contabil AlLe>iandru r\driana oare citegl.e raport la proiectul de hotdrdre
cu e,xplicatiile necesare qi fa.ce precizarea cI acest punct s-a imp,u5; r:a mlsurd de Curtea de C,rnturi
CiliiraEi.

Au cuv6ntul sercretarii comisiilor <le specialitate ale consiliuluLiL local al comunei Doroban{u care
c itesc procesele-verba.le ou av ize lavorabi le.

Domnul pregedinte de qedin{6 Chiifu: Alexarrdru solicitl inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
lDomnul preqedinte de qerlinji ChiEu r\l,oxandru supune spre aprobare pe articole qi in totalitate
.. Proiect de hotlriire pril'ind darea in arlministrare a unorr bunuri imobile proprietate publicl a

UA'['comuna Dorobanlu, jude]ul Cildra;ri cdtre $c,cala Gimnaziah Prof. Univ. Dr. Adrian V.
Rddulescu Dorobanlu,, judeluLl C6l6raqi" earc se vol.eazd cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezen{i
fald de 1 I consilieri irL func(ie devenind hot[drdrea nr. 18 din 18.0a1.2019.

Domnul pregedinte de gedin{d Chi{u Alexandru propune tnecerea la punctul nr. 2 al ordinei de
zi aprobate gi anume:



2. Proiect de hotlrAre privind aproloarea rrogulamentului dre aplicare a Ordonan{ei
Guvernului nr. 2ll',L0Cl2 privind norrnele de gospodarire comunala pentru comuna Dorobanfu.

Domnul preqedinte cle gedinld Chilu Alexandru dd cuv6ntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotirAre qi [ace precizarea o[ acest prmct nu face deodt s[ actualizeze normele de
gos,podirire comunali in raport cu legisla{ia care il ftrst modificatd ulterior.

Are cuvdntul domnul sef SVSU .Neagu Adrian care cite$te rraport la proiectul de hot[rdre.
Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Doroban[u care

citc sc procesele-verbale cu ilvize favora bille.

Domnul pregedirrte cle gedin![ Chilu Alexandru solicit[ inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte cle qedinld Chilu Alexandru supune spre aprobare pe articole qi in totalitate

,, Proiect de hotdrdre pri.vinrl aprobarea regulamerrtului de aplicarc,a Ordonan(ei Guvernului nr.
2112002 privind nornnele de gospodarire'comunalil pentru comuna lDoroban{u" care se voteazd'tl7
voturi pentru ;i 2 voturi improtrivri din 9 consilieriprezenli fati de I 1 consilieri in funclie deverrind
hotirr6rea nr. 19 din 118.04.2019.

Domnul preqedirrte de qectin!6 Clhifu Alexandru propune l.reoerea la punctul nr. 3 al ordinei de

zi elprobate gi anume:
3. Proiect de hotirr0re privind aprobarea indexlrii impozitelor qi taxelor locale pentr:u

anul fiscal 2020 ca indicek: inflafiei de:4,6"h.
Domnul preqeditrte de qedin!6 Chilu Alexandru dd cuv0ntul domnului primar pentru a ci,ti

proiectul de hot6rAre,
Are cuvdntul dc,mnul contabil lylatei Florian care citegte raport la proiectul de hot6rdre cu

explica{iile necesare .

Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care

c ite sc procesele-verbale cu ilvize favora bille.

Domnul pregeditrte cle qedin{5 Chilu Alexandru solicitd inscrieri la cuvdnt.

Are cuvdntul domnul consilier local Dragomir Marin care pune problema pli1ii taxei de

salrrbritate in cazul in care o persoand <lin comund deline mai ntulte gospod[rii iar la gospoclEriilor

care nu sunt locuite sd rLu se pldteascd drle&Std taxii. I)omnr, .on1ab,il Matei Florian spune cI ta.xa este

incasat[ numai la o gospodiirie Ei anume unde este locuit6. Condilia este ca titularul gospod[rlLiilor s[
delind acte de proprietate per aceaqi persoani.

Are cuvAntul domnul primar care spune cd discufiile in caltzd nu au legdturd cu acest proiect de

hotlrdre.
Domnul preqedinte rIe qedin{ir Chilu Alexandru supune spre a.probare pe articole gi in totalitate

,, Proiect de hotf,rdre prlivin<l aprobarea.inrlexdrii impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal

201t0 cu indicele inflinliei de 4,60/o" care se, voteazhcu 7 voturi pentru si 2 voturi abtinere din 7

consilieri prezen{i far;d de 1lt consilieri in lunc[ie devenind hotir&rea nr. 20 din 18.04.2019.

Domnul prepedinte de gedintd Chil;u Alexandru propune trr:cerea la punctul nr.4 al ordinei de

zi aprobate qi anume:
4.Proiect de hotlrAre privind aproharea contului de execufie al bugetului local pe

trirmestrul I pe anul20t19.
Domriul pregedirrte cle gedin![ Chilu Alexandru df, cuvdntuI domnului primar pentru a oriti

prciectul de hotirAre,
Are cuvdntul doamna contabil A.lexandru t\driana care citeqte raport la proiectul de hotdrdre

cu detalierile necesal'e.

Au cuv6ntul srecretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanlu care

citesc procesele-verb'ale cu avize favorabi le.

Domnul preqedinte de gedinti Chig Alexa.ndrur soliciti insr:rieri la cuvdnt. Nu sunt.

Domnul pregedin,te Ce qedintl Chilu Alexandru supune spre aprobare pe articole 9i in totaliitate

,, F,roiect de irotirdre privind aprobarea r;ontului de execulie al bupptului local pe trimestrul I p<:

anul 2019".ui" .. voteazbcu T,yoturi pentru gi 2 voturi impotriv[ din 9 consilieri prez:en]i

falii de l1 consilieri 1in lunc{ie devenind hotiirdrea nr. 21 din 18.04'.2019.

Domnul preqr:dinte rle qedinli Chilu Alexandru propune tr,e,cerea la punctul nr. 5 al orrJinei de

zi aprobate gi anume:



5.Proiect de hotlr'flre privind aprobarea bugetului local pe anul2019.
Domnul pregedinte de gedin!6 Chilu Alexandrur d[ cuvantul domnului primar pentru a citi

prc,iectul de hotlrdre qi care precizeazd c[ vor rdnriine 300.000 lei pentru cofinan]are, respectirz

cunstrucfie centru multicultural, extindere ilumintrt public ai continuarea asfaltlrii strlzilor.
Are cuvdntul doamna contabil A.lexzrndru Adriana care citeqte raport la proiectul de hotdrdre

cu precizdri referitor la asigurarea sum,olor necesare pldtii asistenfilor personali qri a indemnizaliilor
persoanelor cu handicap.

Au cuv0ntul srecretarii comisiilor de specialitato ale consiliului local alcomunei Doroban{u care

citesc procesele-verb ale, cu avize favora bi le.

Domnul pregedinte de qedin![ Chilu Alexa.ndrr"r soliciti ?nsrorieri la cuvdnt. Nu sunt.
Domnul pregedinte Ce gedinJi Chilu Alexandru supune spre aprobare pe articole qi in totaliitate

,, P'roiect de hotlrAre privind aprobarea bugetului local pe anul 20119" care se voteazl cu 7 voturi
pentru Ei 2 voturi impotriva din 9 consilieri prezen{i fa{6 de l1 conr;ilieri in func{ie devenind
holirdrea nr. 22 din 18.04.2019.

Domnul preqr:dinte de qedinli Clhilu Alex:rndru propune trrlcerea la punctull nr. 6 al orrlinei de

ziaprobate gi anume:
(i.Diverse.

Domnul pregedinte de qedinJ[ Chilu Alexa.ndrr"r solicitd insrorieri la cuvdnt.
Are cuvdntul domnul primar care aduce in atenfia consiliului local doud probleme Ei arLume:

l. Cererea domnului Marin-Turcsreasia Gecx'ge referitor la suprafala de 8,,[9 ha. teren arabil
inchiriatd, teren care in urma verificErrilor r:fectuate de APLar gi de comisia lbrmatd din domnul
viceprimar, domnul Grosu Nicuqror qi domnul Chivulescu \/asile arezultat laptul ci in realitate
sunt 7,00 ha. ter,en arabil qi 1,40 ha.l.eren neproductiv . Se l,a inilia proiect rCe hotirdre in acest

sens.

2. List[ cu topul datomicilor care fiind prezent gi ,Comnul conterbil Matei Floria.n in cadrul gedinlei

trebuie s[ intreprindem acliuni penrlru recupe,rarea acesto,t' datorii de care se ]ine seama de

finanlele publice in construclia bugetului local, Domnul primar di exemple din listd, pe primul
loc fiind Tache Viorica cu suma dt: aproximativ 145.0(ll0 lei, rezultati in urma amenzilor
primite. Printre datomici se mai nunndri [i.C. Omnia Contexim S.R.L., S.C. Donald Sl S.R.L.

Nae Petric6, Chiri!5 Marin etc. cu precizarea cd domnii siau doamna consilier interesali pot

studia aceasttl lir;16.

Domnul pregedinte de gedinti Chilu Alexa.ndrur declarf, qedinla inchis6.

Secretar,
George STOICA
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