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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 30.04.2020, orele 11,30 în şedinţă extraordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, în sistem teleconferință prin apelarea numărului de telefon 0342220422. 

Pe durata instituirii stării de urgență pentru respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii 

COVID-19  având în vedere limitarea participării a maximum 8 persoane, în cazul  ședințelor 

consiliului local, au fost convocați la sediul consiliului local în sala de ședință, respectând distanță 

minimă de 1,5 m între persoane cu obligativitatea purtării măștii și a mănușilor de protecție, 

președintele de ședință – domnul Pantelimon Alexandru și cei doi președinți ai comisiilor de 

specialitate ale consiliului local, domnul Chițu Alexandrum și domnul Suslănescu Benoni, în vederea 

susținerii avizelor din cadrul comisiilor. Ceilalți consilieri locali se vor afla la domiciliu astfel ca să 

asigure cvorumul necesar în vederea desfășurării ședinței de consiliu în sistem teleconferință.  

 Domnul președinte de ședință Pantelimon Alexandru procedează la efectuatea prezenței prin 

apel nominal  care este consemnat de către secretarul general în procesul verbal al ședinței astfel: 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Prezența –  

P=prezent; 

A= absent 

 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

 La  şedinţă participă domnul primar Stoica Vasile și domnul secretar general Stoica George cu 

precizarea că vor fi invitați daca este cazul pentru fiecare proiect de hotărâre câte un reprezentant al 

compartimentului de resort care a elaborat raportul de specialitate pentru a veni cu explicații astfel ca 

in sala de ședințe să nu fie mai mult de 8 persoane.  

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 prin apel nominal astfel: 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN Î 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 
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care se votează, cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 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 regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 

local al comunei Dorobanțu, județul Călărași. 

    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare din cadrul comunei Dorobanţu 

pentru anul şcolar 2020-2021 

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I pe 

anul 2020. 

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. 

    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și al bugetului 

finanțat din venituri proprii din anul 2019 în anul 2020 . 

    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Imbracaminte bituminoasa usoara (IBU) pe 

strada Tudor Arghezi, Sat Dorobantu,Comuna Dorobantu,judetul Calarasi” a Devizului General si a 

principalelor cantitati de lucrari rezultate in urma executarii,, . 

   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu 

rata inflației de 3,8%. 

   8. Raport anual privind starea economică socială și de mediu a comunei Dorobanțu pe anul 2019. 

Se supune spre aprobare ordinea de zi care se votează  prin apel nominal astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

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 regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local al comunei Dorobanțu, județul Călărași. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost inaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate. 

Președinții comisiilor de specialitate ale consiliului local prezenți aduc la cunostință avizul 

din procesul verbal al comisiei. 

Domnul președinte de ședință Pantelimon Alexandru dar și de secretar al comisiei juridice, 

având în vedere că domnul consilier local Dragomir Marin în calitate de președinte al comisiei 

juridice a fost absent atât de la comisia de specialitate cât și de la prezenta ședință din motive 

medicale, aduce la cunoștință că domnul consilier local Apostol Jan a depus o serie de amendamente 

la acest proiect de hotârâre.  

Are cuvântul domnul secretar general care spune ca în urma analizării amendamentelor 

propuse de domnul consilier local Apostol Jan a rezultat că unele amendamente precizate au fost 

raportate la unele prevederi ale  Legii nr. 215/2001, care au fost abrogate de  actualul cod 
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administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2009 iar  alte amendamente nu au fost raportate la 

prevederile din actualul cod administrativ sau sunt interpretate eronat.  

Domnul secretar general spune că eronat de la redactare a fost înscris art. 3 de două ori  iar 

după art 34 din regulamentul propus urmează art 36, astfel că se va renumerota corespunzător.  

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt.  

 Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care se referă la faptul că nu i se pare corect 

ca primarul să aibă prima obțiune de a propune candidatul la viceprimar. 

 Are cuvântul domnul secretar general care spune că în conformitate cu art. 152, alin.(2) din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,, Viceprimarul este ales, prin vot secret, 
cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali”. 

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

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local al comunei Dorobanțu, județul Călărași” în forma propusă de domnul primar cu 

renumerotarea corespunzătoare a articolelor  care se votează prin apel nominal astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN Î 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA Î 

10. RUSEN DUMITRU Î 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

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

devenind hotărârea nr. 4 din 30.04.2020. 

 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 structurii reţelei şcolare din cadrul comunei 

Dorobanţu pentru anul şcolar 2020-2021 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 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 structurii reţelei şcolare din cadrul comunei 

Dorobanţu pentru anul şcolar 2020-2021”  care se votează prin apel nominal astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 
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4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 5 

din 30.04.2020. 

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

de zi aprobate şi anume: 

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

I pe anul 2020. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 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 

I pe anul 2020”  care se votează prin apel nominal astfel 

 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN Î 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA Î 

10. RUSEN DUMITRU Î 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

 

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

devenind hotărârea nr. 6 din 30.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 4 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt. 
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 Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă dacă în această rectificare s-au 

prevăzut și sume pentru cumparare tablete pentru copiii de șa școală pentru învățământul online. 

 Este invitată să ia cuvântul doamna contabil Alexandru Adriana care spune că nu.  

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

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

votează prin apel nominal astfel 

 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN Î 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA Î 

10. RUSEN DUMITRU Î 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

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

devenind hotărârea nr. 7 din 30.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și al bugetului 

finanțat din venituri proprii din anul 2019 în anul 2020 . 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 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 utilizării excedentului bugetului local și al 

bugetului finanțat din venituri proprii din anul 2019 în anul 2020”  care se votează prin apel nominal 

astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 
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10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 8 

din 30.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 6 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Imbracaminte bituminoasa usoara 

(IBU) pe strada Tudor Arghezi, Sat Dorobantu,Comuna Dorobantu,judetul Calarasi” a 

Devizului General si a principalelor cantitati de lucrari rezultate in urma executarii. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt. 

 Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă pe domnul primar care au fost 

criteriile de alegere a acestei străzi. 

 Are cuvântul domnul primar care spune că această stradă este foarte circulată, fiind paralelă cu 

D.N. 31 și putănd fi utilizată ca rută ocolitoare. Această stradă nu se suprapune cu străzile prinse în 

proiecte de asfaltare depuse deja la Guvern prin programul PNDL. Această stradă are deja structura 

corespunzătoare în vederea asfaltării.  

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

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ,,Imbracaminte bituminoasa usoara 

(IBU) pe strada Tudor Arghezi, Sat Dorobantu,Comuna Dorobantu,judetul Calarasi” a Devizului 

General si a principalelor cantitati de lucrari rezultate in urma executarii”  care se votează prin apel 

nominal astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU P 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

cu 11 voturi pentru  din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 9 

din 30.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 7 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

   7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2021 cu rata inflației de 3,8%. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru face precizarea că proiectul de hotărâre,  

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de resort au fost înaintate 

de domnul secretar general în format de hărtie tuturor consilierilor locali acestea fiind analizate și 

dezbătute în ședințele comisiilor de specialitate iar avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului 

local sunt precizate în procesele-verbale ale comisiilor din data de 29.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru  solicită înscrieri la cuvânt. 
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 Are cuvântul domnul consilier local Rusen Dumitru care spune că nu este momentul ca în plină 

pandemie și stare de urgență noi să majorăm impozitele și taxele.  

 Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan care întreabă dacă există posibilitatea de a nu 

indexa impozitele și taxele. 

 Are cuvântul domnul secretar general care spune că așa cum rezultă din raportul la proiect de 

hotărăre elaborat de domnul contabil Matei Florian conform art. 491 din Codul Fiscal nu se lasă la 

latitudinea consiliului local daca să indexeze sau nu impozitele și taxele locale cu rata inflației. 

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

totalitate  ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2021 cu rata inflației de 3,8%”  care se votează prin apel nominal astfel 

 

 

 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Vot:  
Pentru = P 
Împotrivă = Î 
Abținere = A 

1. APOSTOL JAN P 

2. CĂLIN VASILE P 

3. CHIȚU ALEXANDRU P 

4. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

5. DRAGOMIR MARIN P 

6. IVAN NICULAIE P 

7. NICULAE GHEORGHE P 

8. PANTELIMON ALEXANDRU P 

9. PAVEL ALEXANDRA P 

10. RUSEN DUMITRU Î 

11. SUSLĂNESCU BENONI P 

cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie 

devenind hotărârea nr. 10 din 30.04.2020. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru propune trecerea la punctul nr. 8 al ordinei 

de zi aprobate şi anume: 

   8. Raport anual privind starea economică socială și de mediu a comunei Dorobanțu pe anul 

2019. 

 Domnul secretar general spune că acest raport a fost inaintat în format de hârtie către 

consilierii locali și a fost postat și pe siteul primariadorobantu.ro. 

Domnul preşedinte de şedinţă Pantelimon Alexandru declară şedinţa închisă. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

      Alexandru PANTELIMON                              George STOICA 


