
incrreiat astdzj.24.0.e:z.ote,".J,l3:rf:J'rt"tri*k,rinard a consiriurui rocar ar comuneiDorobanlu. judeful cIldraqi, fi incl prezen{i urmdtorii tonsiiieri:l. Drag,:mir Marin
2. lvan Niculaie
3. Susldnescu Benoni
4. Pantelimon AlexanclruL
5. Chifu Alexandru
6. Cdlin Vasile
7. Pavel Alexandra
8. ,Aposrtol Jan
9. rNiculae Gheorghe
I 0. Dincii Costin-Daniell
I l. Rusen Dumitru,
La qedinfI particip6 domnul primar Stoica Vasile, clomnul vicep,r]p41C6lin Vasile, domnul

secretar Stoica (ieorge, doamna contabil Alexandru Adriana, doorln& consilier Ciocirlan Stela Ei
doamna bibliotecar Kiru T'udoriLta.

Domnul preqedinte de $i:dinJi Niculae Cheorghe, intreatrl daci sunt menliuni sau contestatii la
procesul verbal al $edintei anterioare. Nu sunt.

Secretarul comunei Dor"r:ban1u domnurl Stoica George supune spre ap.oba.e procesul verbal al
gedin{ei antr:rioare care se vote'azd cu 1 I voturi pentni din I I corisilierijrrezenli fala ie I I consilieri ?n
funcIie.

Are cuvdntul domnul primar pentru a citi ordine,a de z:.i dup6 cum urmeazd:
l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea deplasdrii Ansramblului Fol,cloric ,,SpICUL

DOROBANTU" al c9m11ei Dorobanlu in comuna Bran, jr:deful Brago,,, in vederea participarii la
,,F'.ESTIVA]LUL BRANZEII $t I?ASTRAM EI 2019..

2.Proiect de hotlr6re privincl aprobarea rectificlriibugetului local pro anul2019.
3. Proiect de hotdrAre privind stabilirea cuantumu:lui unor burse de ajutor social.
4.Proiect de hotdrAre privinclstabilirea qiorganizareaztileicomunei Dorobanlu, judetulClllragi.
5' Proier:t de hotdrdre privittd alegerea pregedintelui de gedintd al Consiliului Local al comunei

Doroban{u.
6.Diverse.

Se supune spre aprobare ordinea de z:i care se voteazl cu II loturi pentru din II consilieri
prezen{i fatii de l1 consilieri in .[unc{ie.

Donrrnul pregedinte de g,odin!5 Niculae Gheorp;he propune trecerera la punctul nr. I al ordinei de
zi aprobate qi anurme:

1. Proiect de hotlrflre pri,vintl aprobarea deplarslrii AnsambluluLi Folcloric ,,SPICUL
DOROBANTU" al comunei Doroban(u in comuna Bran, judeful Braqov in vederea
participirii la,,IIESTIVALUt, BRANZEI $I PAS'TRAIyIEI 2019,,.

Domnul pregedinte de gedin{5 Niculae Gheorghe dd cuvdntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdr6re gi referatul de aprobare la proiectul de: hotdrdre.

Are cuvdntul doamna administrator public Alexandlru Adriana oare cite$te raport la proiectul
de hot6rAre.

Au cuv6ntul pregedinlii comisiilor de specialitate aLle consiliului local al comunei Dorobanfu
care citesc proces;ele-verbale cu al,ize favorabile.

Domnul pregedinte de q,:din{6 Niculae Gheorghe solicitd inscrieri la cuv6nt.
Are cuvdntul domnul corrsilier local Rusen Dumitru care spune ca se merge Ia festivalul brdnzei

;i pastramei la Elran, iar la noii trebuie sprijinili crescf,torii de animale din localitate ca sd putem
organiza gi noi asrtfel de evenintente. S-a dat islazul comurLal lui NecEulescu qi la allii care au sute de
hectare. Consider acest punct nr itd electoralS.

Domnul p,regedinte de ;;r:din!6 Niculae Gheorghe atrage atenlia domnului Rusen Dumitru cd
unele din pr,rblenrele ridicate nu au leglturd cu acest punct.



Are cuv6ntul domnul c,o'nsilier local Clhip Alexandru care spune cd ?nchirierea s-a efectuat prinlicitalie publicd la care putea sI:participe ;i domnul lRusen Dumitru.
Are cuvAntul doamna orcnsi1i.. Pavel Alexandra care spune cd a solicitat tabel cu adul{ii care

merg cu ansamblul.
Are cuvdntul domnul consilier local Apostol Jan czLre spune c[ de fiecare data s-a solicitat

tabel cu persoanele care insotesc ilnsamblul in deplarsari ;i niciodata nu s-a adus acest tabel.
Domnul pregedinte de r;r:din{a Niculae Gheorghe ruprn. spre aprrobare pe articole gi in

totalitate ,, Proiect de hot[rdre privind aprobarea delilasrriiiAnsambluiui Folcloric,,SplCUL
DoRoBAl'{TU" al "p::::i:.1!,qTl, i, comuna Erran, jude{ul Braqov in vederea parricip[rii la
',FESTIVALUL BRANZIII $l PASTRAMEI 2079-".u." ,. voteazr cu 9 voturi pentru si 2 voturi
abtinere din I 1 consilieri preze'nli fatd de 1 I consilieri in func1ie devenind hotirarea nr. 40 din
24.09.2019.

Dontnul pregedinte de qedin{d Niculae Gheorghe propune trecerr:a la punctul nr.2 alordinei de
zi aprobate gi anume:

2.Proiect de hotirAre prirzrinrl aprobarea rectilicirii bugetului l6cal pe anul 2019.
Domnul preqedinte de qedinli Niculae Gheorghe dar cuvlintul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotdrdre gi ref'eratu)l de aprobare la proie,otul de hotdrare.
Are cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriana care citegte riaport Ia proiectul de hot5r6re.
Au cuv6ntul pre;e<Iin{ii comisiilor de specialitate ale consiiiuluLi local al comunei Doroban{u

care citesc procesele-verberle cu avize favorabile.
Dorrnul preqedinte de qedin{6 Niculae Gheorl;he solicitir inscrieri la cuvant.
Nu sunt.

Dornnul pregedinte de gedin[d Niculae Gheorghe supune spre aprobare pe articole gi in totalitate
,, Proiect de hotlr0re privind aFrrobarea rectificdrii bugetului localpe anul2019" care se voteazd cu g

voturi pentru si 3 voturi abtinere din I 1 consilieri prezenli faJd cle il cgnsilieri in func{ie devenind
hotdrArea nr. 4I din 24.09.201tt.,

Dom.nul pregedinte de q,:din{d Niculae Gheorp;he propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de
zi aprobate Ei anume:

3. Proiect de hotlrflre pri,r,ind stabilirea cuantumului unor burse de ajutor social.
Domnul preqedinte de qadinJd Niculae Gheorghe dI cuvdntul domnului primar pentru a citi

proiectul de hotf,rdre gi referatul de aprobare la proiectul der hotdrdre.
Are cuvdntul doamna consilier Ciocirlan Stela din c,adrul compartimentului protec{ia copilului

Ei asisten{[ sociald care citeqte rapoft la proiectul de hLotdrdre.
Au cuvdntul preEedinlii comisiilor de specialitate a.le consiliului local al comunei DorobanJu

care citesc procesele-verbale cu avize favorabile.
Domnul preqedinte de qr:dirrJd Niculae Gheorg;he sc,licitd inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt.

Domnul pregedinte de gedinrl6 Niculae Gheorghe supuno spre aprobare pe articole gi in totalitate
,, Proiect de hotar0re privind stabilirea cuantumului unor burse de ajutor social" care se voteazd cu
1l voturi pentru din l1 corrsilieri prrezen{i fald de I I consilieriin funcJie devenind hot6rdrea nr.42
din24.09.2{t19.

Domnul preqedinte de qerCin{d Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr.4 al ordinei de
zi aprobate Ei anume:

4.Proiect de hotirfire privi;ndr stabilirea gi organizarea zilei comunei Dorobantu, judetul
Ciliragi.

Domnul preqedinte de geCin{6 Niculae Gheorghe dd cuvAntul dornnului primar pentru a citi
proiectul de hotdr6re ;i referatul do aprobare la proiec,tul de hotdr6re.

Are cuvdntul doamna ad;ministrator public Al,exandru Adriana care citegte raport la proiectul
de hotdrAre.

Au cuvdntul pregedinlii r;o,misiilor de speciali.tate ale consiliuluii local al comunei Doroban{u
care citesc procesele-verbale cu avize favorabile.

Domnul preqedinte de gedin{d Niculae Cheorghe solicitd inscrieri la cuvdnt.



Are cuvdntul domnul oonsilier local Rusen Dum'itru care intreabd cdt este cheltuiala pentruacest eveniment"

Are cuvdntul donlnul primar care spune cd sumele necesare au fost repartizate odat6 cuaprobarea bugetului local pe anul20l9,insd ie pot face spronsoriz6ri iar cine vrea este liber sI o facd.Domnul preqedinte de qedint5. Niculae Gheoighe ,upu,r" spre aprobare pe articole gi in totalitate
,, Proiect dle hotdr6re privind statrilirea giorganizarruril"i.o*rr"i Dorobanlu, juJetulC6ldragi,,

care se voteazd cu 8 voturi perttru si 3 voturi abtinere din ll I consilieri pr.r.nii l4a Or l l consilieri in
funclie deven ind hotdrdrea nr. 43 din 24.09,2019.

. Donnnul preqedinte de gr:dinld Niculae Gheorghe propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei deziaprobate gi anume:
5' Proiect de hotirflre privind alegerea pregedinteluri de qedinfi al Consiliului Local al
comunei Doroban(u.

Domnul preqedinter de ;;edin{d Niculae Gheorghe dii cuv0ntul domnului primar pentru a citi
proiectul de hotdrare gi rel'eratul dLe aprobare la proieitul de hot[rdre.

Are cuv6ntul domrrul se,cretar care cite;te raport la proiectul de hot5r6re.
Au cuvAntul secretarii comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanfu care

citesc procersele-verbale cu avize favorabile.
Dontnul pregedinte de qedinl6 Niculae Gheorghe solicitl propuneri pentru pregedinte de gedinti.
Are cuvAntul domnul consilier Iocal Dragomir Marin caie iipropune pe d'omnul consilier

local Ivan Niculaie. Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune spre aprobar,3 pe articole qi in totalitate ,.Proiectul de hot[r6re privind alegerea

preqedintelLri de qedin{[ al Cons;iliului Local al comunei Dorobanlu" care se voteazdcu 9 voturi pentru,
1 vot impotrivd qi I vot ab{inere clin 1l consilieri prezen{i fala de 11 consilieri in funcfie in persoana
domnului consilier local [r,an J'.licr.rlaie, devenind hotrlr6rea nr.44 din24.09.2019.

Dorrrnul pregedinte de gedin!5 Niculae Gheorghe pn)pune trecerea la punctul nr. 6 al ordinei de
zi aprobate qi anume:

6.Diverse.
Dornnul pregedinte de gedin{5 Niculae Gheor6;he solicit[ inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt.

Domrnul preqedinte de gedin{a Niculae Gheorghe declard gedin{a inchisd.

Preqedinte de qedin!5,
Gheorghe"Niculae

,--'t"' 
'

Secretar,--
George $fOICe

t


