
incheiat urtd::!j,Ja.9z?.01?,"..i"*lr:rf:J;:ffilldinard a consliurui rocar ar comuneiDorobantu, j udeful C.ld15.u$', fi ind prezen{i urmdtorii Lonsilieri :l. Dragomir Marin
2. Ivan NicuLlaie
3. Suslinescu Benoni
4. Pantelimcrn Alexandru
5. tChitu Ale:randru
6. rSdlin Vasile
7. lPavel Alexandra
8. ,{postol Jan
9. Irliculae Gheorghe

'o :l]T_" 9ostin-Daniel, 
cu precizarea cddomnul consilier lor:al Carteraru George este absent

rn()tlvat.
La {;edinta participd domnul primar, domnul viceprimar, domnul secretar, doamna cont,bilAlexandru 

"\driana, 
consilierii din cadrul compartimentului cadas.ru si agricultur,r respectiv doamneleDufu l\urici,q Grosu Iuliana qi Stanciu Luciani-Adriana qi doamna bibliotecar Kiru Tudorita

Domnul preged.inte de gedinld Niculae Gheorghe, intreabl daciL sunt mentiuni sau contesta{ii laprocesul ver:bal al qerlintei anterioare. Domnul .onrili". local Aprostol Jan spune c[ nu s_a resper:tat
termenul de l0 zile de prezentare in consiliul local a r:rportului de audit qi a d'eciziei Cu(ii de Conturi
si acestea nu s-au prezentat in intregime.

Are ';uvdntul dlomnul primar care spune cd materialele pot Ii consultate de persoanele interesate
siteul c,urtii de cr:rnturi acestea fiind publice.

Secretarul comunei Dorobanfu tup,r* sp.e ap,.b"* p..."rt ,*brl 
"l $Atd.*rrt.*.r. .

mentiunile precizate rnai sus de domnul consilier locil Apostot luu care se voteitd,cu 9 voturi pentru
qi I vot ablirnere din I ll consilieri prezen(i fald de 11 consllieri in functie.

Domnul preqedinte de gedintl Niculae Gheorghe dii cuvdntul r1o;mnului primar pentru a citi
ordinea de zi. Don:rnul primar citeqte ordinea de zi dup6 cum urmeazr:
l.Proiect de hot5riire privind aprobarea contului de execulie al bLrgetului loca1 pe trimestrul IV

pe anul 2018i.

2.Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului do execu(ie al bugetului loca.lpe anul20lg.
3. Proier:t de hotdndre privind aprobarea studiutui de oportunitate,caietului dle sarcini,

instruct;iunil(Jr pentru solicitanli qi stabilirea componenlei comisiei dr> analizdqi splu{ionare a
cererilor in'vederea irrilierii inchirierii pajiqtei rdmasd liberd din islailul comunei Dorobantu, prin
atribuire dirc:ctd, aflatii in proprietatea privati a comunei Dorobantu.

4' Proiect de hoti,rdre privind aprobarea devizului general actua)liz:at lafinal.izarea lucr6rilor
privind chelt.uielile neoesare realizdrii obiectivului de investilii ,,IvIODERNIZARE STRAZI iN sar
DORO BANTIJ, CIOMI LrNA DOROBANTU, J UDETU L C ArAna;; r, L:45 3 6 m.t :' .

5.Divers;e.

Se su pune spre aprobare ordinea de zi cititl care se voteazdou 1 0 voturi perrtru din I 0 consilieri
prezenli fa16 de I I corrsilieri in func{ie.

Se pr,rpune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de zi aprobate q;i ianume:
l.Proiect de hotirire privind aprobarea contului de execufie al bugetului local pe

trimestrul I'7 pe anul 2018.
Domnul pregedinte de gedintd Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotdrdre.
.Are cuvdntul dr:amna contabil Alexandru Adriana care citegte raport la proiectul de hotdrdre.
.Au cttvdntul ser:retarii comisiilor de specialitate iele consiliului local al comunei Doroban{u care

c itesc procesrtle-verbal e cu av ize favorabile.
.Domnul preqedinte de gedin(5 Niculae Gheorghe soliciti inscrieri la cuvdnt. Nu sunt.
lDomnul preqedinte de qedinJd Niculae Gheorghe supune spre aprrobare pe articole qi in

totalitate ,, F'roiect de hotf,rdre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul



2018i" carrl se voteazacu 8 voturi pentru gi2 voturi impotrivd din t0,consilieri prezen[i fa!6 de I Iconsilieri'in func{ie devenind hotdrdrea nr. 5 din zaloi.zotg.
. Do'mnul prer;edinte de gedin{6 Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr.2 alordinei dezi aprobato gi anumr::

2'Proiect de hotlrire privind aprobarea contului de execu{ie al bugetului local pe anul
2018.

Dornnul pre;ledinte de gedin![ Niculae Gheorghe dd cuvdntrul domnului primar pentru a citiproierctul cle hot[rdre.
Aro cuvantull doamna contabil Alexandru Adrriana care citogl.e raport la proiectul de hot6rdre.Au cuvdntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliutui local al comunei Doroban{u carecitesc proc,esele-verlbale c u avize favorabile.
Domnul preqredinte de qedintd Niculae Gheorghe solicita inLscrieri la cuv6nt. Nu sunt.
Do'mnul pregedinte de gedintd Niculae Gheorjlhe supune sprre aprobare pe articole gi,iln

totalitate ', Proiect de hotdr0re_privind aprobarea upioUur"u contului dL execulie al bugetului local pe
anul l20l8" care se voteazl,cu 8 voturi pentru gi 2 voturi impotrivd din l0 consilieri prezenlifatd de
11 ccrnsilieri in {uncr[ie devenind hotirdrea nr. 6 din 2!,6.02.i01g.

. Domnul pregedinte de gedin(d Niculae Gheor6She propune trr3cerea la purrctul nr. 3 al ordinei dezi aprobate qianume:
3' Proiect de hortlrfire privind aprobarea studliului de oportunitate, caiietului de sarcini,

instrucfiurnilor penliru soticitan{i gi stabilirea componenfei comisiei de analizi qi solufionare acererilor liln vederea inifierii inchirierii pajiqtei rirnasl iinere din islazul comunei Dorobanfu,
prin atriblrire directr, aflatr in proprietatea privatr a comunei Doroban(u.

Dornnul pregr:dinte de gedin(5 Niculae Gheorg;he d[ cuvdntul ,Jomnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrdre.

Are cuvdntul doamna consilier registrul agricol Grosu Iuliana care citegte raport la proiectul
de hotldrdre.

Au r:uvdntul secretarii comisiilor de specialitat,e ale consiliului Iocal al comunei Dorobantu care
c ite sc proct:se le -verba I e cu av ize favorabi le.

Domnul pregedinte de qedin!6 Niculae Gheorghe solicitd priopuneri ca rnembru consilier local
din cadrul consiliului local. Are cuvdntul domnul Drq;omir Marin caie ?l propune pe domnul consilier
local lrlicolrire Gheorg;he. Se supune la vot propun.reu qi se voteazi cu 9 voturi pe,ntiu Ei I vot ablinere.

Dorrtnul preqedinte de qedintd Niculae Gheorghe solicit[ inscrieri la cuvlint qi solicit6.
Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan care intreab[ pe domnul secietar de ce s-a luat

acum 'in considerare raportul de evaluare al domnului Micu Constantirn Ei alt[ dart[ nu s-a luat de bazd.
Domnul secrotar spune cd acest lucru a de,cis executivuJt qi s-a avurt in vedere prefurile

orientative ila teren arabil practicate de comuna Chirnogi, comuna C)iocineqti insd la baz6 st6 raportul
de evaluare intocmit rje domnul Chivulescu Vasile.

Domnul consilier local Chitu Alexandru spune cd s-a discutat problema aceasta Ei in comisie
insr din purlct de vedr-'re economic este bine pentru bugetul local

Dontnul pregedinte de qedintd Niculae Gheorghe supune spre a.probare pe articole qi in
totalitate ,, Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiiului de oportunitate, caiitului de saicini,
instruc:liunillor pentru solicitan{i qi stabilirea componen}ei comiiiei de analizd.gi solu{ionare a
cereril,or in vederea inilierii inchirierii pajigtei rdmasd liberd din islazul comunei Doiobanlu, prin
atribuire dir,as15, aflat6 in proprietatea privati a comunei Doroban{u" eare se voteazdcu 9 vot,ri
pentrusi I votabtineredin l0consilieri prezenlifal5cle ll consilieriinfunc{iedevenindhotdr6rea
nr. 7 din 26.02.2019.

Donrrnul pregerlinte de gedin{5 Niculae Gheorghe propune trece,rea la punctul nr.4 alordinei de
zi aprobate r;;i anume:

4. Proi,ect de hot[rflre privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea
lucrirlilor prrivind cheltuielile necesare realizlrii otriectivului de investi(ii ,,1\{ODBRNIZ.ARE
srRAra hr sar DC,RoBANTU, coMUNA DoRoBANTU, JLTDETUL iailnasr,L:4536
m.1.".



o.o,..,,ilTil:l#:;*t'te 
de sedinfd Niculae Gheorghe dd cuvantur domnuruirprimar pentru a citi

o. n*u*i.!.cuv'6ntul 
doamna administrator public rtlexandru Adr:iana care citegte raport la proiectul

.n.," ofl;lil.l::J:lffiJ:T:ii,"H*:jr1e 
speciaritate are consliuruirocar arcomunei Dorobanfu care

D.mnul pregedinte de gedin{6 Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuv6nt. Nu sunt.Domnul preqedinte de qedinla Ni.ut* ct.9.s1q rrp.r* .-i." upoouure pe arricore gi ?n totaritate
'" 

Proir:ct de hotdrdre privind aprobarea deviziluii g"*rut J.tu ali,zat la finatrizarealucrdrilor^ privind cheltuielile necesare realizdrii obiectiiului J"iru.*ilii,,M6DIIRNIZARE 
'TRAZI

IN SAT D)OROBAT{TU, COMLTNA OOnogaNrlL jUOBiUr cr[r_Anagr, L:4536 m.r.,,,,care se

;:Hffi:l,J 
,r:Tlffi:fifil I 0 consilier i p,","ns" iup d. i; conslieri i,, i**ri. ievenind

,, u,,,"#i[?:|ffi::o'"e 
de gedin]d Niculae Gheorghe propune trec;erea la purrctul nr. 5 ar ordinei de

5.Diverse.
Domnul pregedinte de gedintd Niculae Gheor6;he solicitd insc,rieri la cul,6nt. Nu suntDo,nnul pregedinte de gedinfr Nicurae ctreoriitre a*r-"ra rc,rinta inchisd.

Preq,edinte de gedin{d,
GheorghqNICULAE Secretar,

George STOICA

eL


