
PROCES VERB,AL
inchr:iat astiizi 21.11.2019. orele 15,00 in qeriinlii ordinar[ ra consiliului local al comunei

Doroban{u, "ludelul Cdliiragi, fiind prezen{i urmdtori i co,nsi lieri:
1. Dragomir Marin
2. Ivan Niculaie
3. SuslSnescu Ilenoni
4. Pantelimon Alexandru
5. Calin Vasile
6. Apostol Jan

7. Niculae Gheorghe,

8. Dinc5 Costin-Daniel
9. Rusen Dumitru, cu precizarea cI domnul consilier local Chrip Ale>ranclru;i doamna

consilier local Pavel Alexandra
L,a gedin{d participd d,omnul primar Stoica Vasile, domnul viceprimar CIlin Vasile, domnul

secretar Stoica George, doamna contabil Alexandru Adriarra;i doamn,a bibliotecar Kiru Tudorita.
Domnul pregedinte de qedin{5 Ivan Niculaie, intreabd dacd sunt mentiuni sau contesta{ii la

procesul verbal al $edinlei anterioare. Nu suLnt.

S;ecretarul comunei Dorobanfu domnul Stoica George supune spre aprobare pror;esul l'erbalal
gedinlei anterioare care se voteazd, cu !) voturi pentru din 9 consilieri prrezenfi fa{d de I I consilieriin
func{ie.

Are r:uviintul domnul primar pentru a c:iti ordinea de zi dupl cum urmeaz6:

l.Proiect de hot[rAre privind aprobarea r;ontului de exer:ulie al bugetului local pe lrimestrul III pe

anul 2019.
2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local ;re anul 2019.

3.Di'verse.
S,e supune spre aprobaLre ordinea dezicare se voleazf, cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenli

fafd de l l consilieri in funclir:.
Domnul prer;edinte de gedin{6 Ivan'Niculaie pr<lpune trecerea la punctul nr. I arl ordinei de zi

ap,robate gi anume:
l.Pr,oiect de hotlrire privind aprobarea contului de execufie al bugetului local pe

trimestrul III pe anul 2019.
Domnul pregedinte de gedin{a Ivan Niculaie dd cuviintul domnului primar pi:ntrr-r a citi

proiectul de hotar6re Ei refera.tul de apr,obarr: la proiectul de hotdrdre.

llre cuvdntul doamna contabil Alexandru Adriama r;are citegte raport la proiectr"rl de hotardr,e'

hu cuvdntul preqedinlii comir;iiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobarr{u

care citesc procesele-verbale cu avize favorabile.

Domnul pregedinte de gedin!5 Ivan ),Jiculaie solicitri inscrieri la cuvdnt.
j\Ju sunt.
Domnul preqedinte der gedinti I'yan )'liculaie supune spre aprobare pe articole ;i in totalitate ,,

proiect cle hot6r6re privind aprobarea contului de execu{ie al bugetului local pe trimesrtrul III pe anurl

ZCt19" care se voteazdcu 7 voturi pentru gi i) voturiimpotrivddin 9 consilieri prezenli fa|6de ll
cc,nsilieri in funclie devenind hotir6rea nr. 45 din 21.11.2019.

Domnul pre;edinte de qedinld Ivan Niculaie propune trecerea la punctul nr.2 al ordinei de zi

aprrobate gi anume:
2.Proiect de hotirfire privind aJlrobarea rectificlrii bugetului local pe anul 2019.

Domnul preEedinte de gedinlS I'yan l'liculaie dd cuvlintul domnului primar pentru a citi

proiectul de hot5r6re ;i referaLtul de aprobare la proiectr"rl de hotdrAre.

l\re cuvantul dou*nucontabil Alexandru Adriana care citeqte raport la proiectul de hotdrdre.

l\u cuvdntul pregedin{ii comisiilor <Je specialitate ale consiliului local al conrunei Doroban{u

ca.re citesc procesele-verbale cu avize favorabile.

Domnul pregedinte de gedinla t'van I'Jiculaie solicitd inscrieri la cuvAnt.

),Ju sunt.

Domnul pregedinte de gerlinla Ivan Niculaie supune spre aprobare pe articole qi in totalitate

It



,, Proiec't de hotdrdre privind aprobar,ea rectificdrii bugetului local pe anul 2019" care se voteazd cu 9

voturi pentru din 9 consilieri prezenli f'a{E de ll consilieriin fLrnc(ie de'venind hot[riirea nr.46 din
21.tt.2019.

Domnul pregedinte de gedin{a lvan lriiculaie propune trecerea la punctul nr. J al orrJinei de zi

aprobate gi anume:
3.Diverse.

Domnul preq;edinte fle: qerCinli Ivan Niculaie soliciti inscrieri la cuvdnt.
Domnul pregedinte der ge,Cinl[ Ivan Niculaie face referire la Proiiectul de hothrAre

referitor la aprobarea regulamerrtului privinrl organizarea gi desfE;urar,ea activitd(ilor comet'ciale in
co,lrruhzr Doroban{u cu nr.50ti0 din 21.10.2019 publicat pe siteul primdriadoroban{u.ro cu trimitere la

obriectul de activitate baruri si restaurilnte, propun c,a p6nI la in,troducerea acestui punct pe ordinea de

zi a sedintei consiliului local sd se desld;oare o intrunire a adrrrinistratorilor de baruri din c<;mund gi

astfel sI se discute qi sI se vind cu propuneri de cornun a,;ord referitor la acest proiect de hc,tardre

cc,nform prevederilor legale.
hre cuvfintul domnul corrsilier local ,\postr:rl Jan r:are spune cd sunt inadvertentein con{inutul

proiectu lu i de hotdrare.
Domnul pregedinte de gedin{d Ivan Niculaier spune cd tocmai dr: aceea este proiect de hotAriire

acesta put6nrd fi imbunittilit sau remediat dupa caz

Domnul preqedinte de gedinld lvan Niculaie decleLrd gedinp inchisS.

Pregedinte de qedinfS,

Niculaie IVAN
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