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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 19.02.2020, orele 15,00 în şedinţă ordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, fiind prezenţi următorii consilieri: 

1. Dragomir Marin 

2. Ivan Niculaie 

3. Suslănescu Benoni 

4. Pantelimon Alexandru 

5. Chiţu Alexandru 

6. Călin Vasile 

7. Pavel Alexandra 

8. Apostol Jan 

9. Niculae Gheorghe 

10. Dincă Costin-Daniel 

11. Rusen Dumitru, 

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

secretar general Stoica George, doamna contabil Alexandru Adriana, doamna consilier cu atribuții 

registrul agricol  Duțu Aurica 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 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi 

faţă de 11 consilieri în funcţie. 

Are cuvântul domnul   primar pentru a citi ordinea de zi după cum urmează: 

      1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. 

      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate, caietului de sarcini, 

instrucţiunilor pentru solicitanți şi stabilirea componenţei comisiei de analiză și soluționare a 

cererilor  în vederea iniţierii închirierii pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Dorobanţu, prin 

atribuire directă, aflată în proprietatea privată a comunei Dorobanţu. 

      3.Diverse. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi care se votează cu 11 voturi pentru din 11 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 bugetului local pe anul 2020. 

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 

cu anexele modificate prezentate atât în ședințele comisiilor de specialitate cât și în cadrul ședinței 

consiliului local. 

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. 

 Are cuvântul domnul consilier local Rusen Dumitru care spune că nu s-au alocat bani pentru 

biserici însă s-au pus bani mulți pentru lemne la primărie, pentru cheltuieli cu buldoexcavatorul, s-au 

consumat 6 tone de motorină, sau pus bani pentru ansamblul folcloric. Domnul consilier local Rusen 

Dumitru întrabă dacă s-au făcut cărți funciare pentru comuna Dorobanțu. Domnul consilier local Chițu 

Alexandru spune că s-au făcut cărți funciare și se vor face în continuare prin cadastrul general 

sistematizat până la terminare.  

 Are cuvântul domnul consilier local Ivan Niculaie care întreabă cu privire la banii alocați pentru 

sport. Doamna contabil Alexandru Adriana spune că banii pentru sport sunt alocați în trimestrul IV. 

  Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă pe ce anume s-au cheltuit banii 

de la sport. Doamna contabil Alexandru Adriana spune că nu poate spune pe moment deoarece nu știe 

pe de rost pe ce s-au cheltuit dar se poate verifica în executia bugetului. 
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Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă referitor la taxa de pază dacă      

s-a colectat de la cetețeni, cum beneficiază cetățeanul de acest lucru deoarece nu este precizat în 

contract în mod expres. Doamna contabil Alexandru Adriana spune că cetățenii beneficiază de paza 

gospodăriilor  în urma patrulării agenților de la firma de pază specializată pe toate străzile comunei.  

Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă dacă sunt documente justificative 

referitor la consumul de motorină și dacă există hotărâre de consiliu referitor la asistență juridică 

acordată primarului de un avocat. Doamna contabil Alexandru Adriana răspunde afirmativ. 

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

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local pe anul 2020” care se 

votează cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă  din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în 

funcţie devenind hotărârea nr. 2 din 19.02.2020. 

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

de zi aprobate şi anume: 

      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate, caietului de sarcini, 

instrucţiunilor pentru solicitanți şi stabilirea componenţei comisiei de analiză și soluționare a 

cererilor  în vederea iniţierii închirierii pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Dorobanţu, 

prin atribuire directă, aflată în proprietatea privată a comunei Dorobanţu. 

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.  

 Are cuvântul domnul consilier local Călin Vasile care propune ca membru în comisie pe 

domnul consilier local Niculae Gheorghe. 

 Se supune spre aprobare propunerea și se votează cu 10 voturi pentru și 1 vot abținere. 

Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă pe domnul secretar general cum 

s-a închiriat terenul arabil din islazul comunal. Domnul secretar general spune că a fost inițiată 

inchirierea terenului în cauză în anul 2018 și s-a închiriat o parte prin licitație publică iar ce a rămas în 

anul 2019 in urma apariției Legii zootehniei s-a închiriat prin atribuire directă crescătorilor de animale. 

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

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de oportunitate, caietului de sarcini, 

instrucţiunilor pentru solicitanți şi stabilirea componenţei comisiei de analiză și soluționare a 

cererilor  în vederea iniţierii închirierii pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Dorobanţu, prin 

atribuire directă, aflată în proprietatea privată a comunei Dorobanţu” care se votează cu 11 voturi 

pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 3 din 

19.02.2020. 

 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.  

 Nu sunt. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru declară şedinţa închisă. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

      Alexandru PANTELIMON                              George STOICA 


