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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 29.01.2020, orele 15,00 în şedinţă ordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, fiind prezenţi următorii consilieri: 

1. Ivan Niculaie 

2. Suslănescu Benoni 

3. Pantelimon Alexandru 

4. Chiţu Alexandru 

5. Călin Vasile 

6. Pavel Alexandra 

7. Apostol Jan 

8. Niculae Gheorghe 

9. Dincă Costin-Daniel 

10. Rusen Dumitru, cu precizarea că domnul consilier local Dragomir Marin este absent 

nemotivat.  

La şedinţă participă domnul primar Stoica Vasile, domnul viceprimar Călin Vasile, domnul 

secretar general Stoica George, doamna contabil Alexandru Adriana și doamna bibliotecar Kiru 

Tudorița.  

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru, întreabă dacă sunt menţiuni sau 

contestaţii la procesul verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt. 

 Secretarul general al comunei Dorobanțu domnul Stoica George supune spre aprobare 

procesul verbal al şedinţei anterioare care se votează, cu  10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi 

faţă de 11 consilieri în funcţie. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru dă cuvântul domnul   primar pentru a citi 

ordinea de zi după cum urmează: 

      1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV pe 

anul 2019. 

      2.Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II pe anul 2019. 

      3.Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru supune spre aprobare ordinea de zi citită 

de domnul primar care se votează cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în 

funcţie.  

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

      1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe 

trimestrul IV pe anul 2019. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru dă cuvântul domnului primar pentru a 

citi proiectul de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. 

Are cuvântul doamna contabil Alexandru Adriana  care citeşte raport la proiectul de hotărâre. 

Au cuvântul președinții comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Dorobanţu 

care citesc procesele-verbale cu avize favorabile. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt. 

 Nu sunt.  

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru supune spre aprobare pe articole şi în 

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul 

IV pe anul 2019” care se votează cu 7 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din 10 consilieri prezenţi 

faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 1 din 29.01.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 2 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

      2.Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II pe anul 2019. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru dă cuvântul domnului secretar general 

care citește raport privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II pe 

anul 2019 . 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt.  
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 Nu sunt. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

    3.Diverse. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt.  

 Domnul președinte de ședință Pantelimon Alexandru citește cererea domnului primar cu nr. 

303 din 28.01.2020 prin care aduce la cunoștință consiliului local că in conformitate cu prevederile  

Ordonantei Guvernului nr. 80 din 28.08.2003 porivind concediul de odihna anual referitor si la primari  

ca in perioada 01.02.2020 – 16.02.2020 (10 zile lucratoare) va fi in concediu de odihna reprezentand 

o fractiune din concediul de odihna pe anul 2019. 

 Are cuvântul domnul primar aduce la cunoștință consiliului local că în baza art. 1, punctul 6 

din dispoziția nr. 133 din 31.07.2017 domnul viceprimar Călin Vasile îi va îndeplini atribuțiile pe 

durata concediului. 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 din Ordonantei Guvernului nr. 80 din 28.08.2003 

porivind concediul de odihna anual referitor si la primari cu modificările ulterioare  domnul preşedinte 

de şedinţă Pantelimon Alexandru supune spre aprobare cererea de concediu a domnului primar cu nr. 

303 din 28.01.2020 care este aprobată cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri 

în funcţie. 

Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care spune că a citit pe internet că S.C. 

Ecoaqua are intenția să mărească prețul pe metrul cub la apa, lucru care nu este corect față de comuna 

Dorobanțu deoarece aici rețeaua de apă este nouă iar la alte localități se fac reparații.  

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru declară şedinţa închisă. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

      Alexandru PANTELIMON                              George STOICA 


