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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 27.07.2021, orele 16,00 în şedinţă ordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, fiind prezenţi următorii consilieri: 

1. Alexandru Benone 

2. Apostol Jan 

3. Călin Vasile 

4. Crăciun Gelu 

5. Dincă Costin-Daniel 

6. Dragomir Marin 

7. Ivan Niculaie 

8. Marin Lilian 

9. Neacșu Valentin 

10. Pantelimon Alexandru 

11. Pavel Alexandra, precum și  

12. Neagu Ion, delegat sătesc. 

La şedinţă mai participă domnul primar Stoica Vasile, domnul secretar general Stoica George 

și doamna contabil Alexandru Adriana.  

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin, 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 modalității de plată pentru operarea serviciului de 

salubritate. 

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

anul 2021.    

     3.Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin 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 Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 1 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

     1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plată pentru operarea serviciului de 

salubritate. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin dă cuvântul domnului primar pentru a citi 

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

Are cuvântul doamna administrator public 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 Dragomir Marin  solicită înscrieri la cuvânt. 

 Are cuvântul domnul consilier local Ivan Niculaie care întreabă care va fi cuantumul taxei sau 

tarifului și propune amânarea acestui punct pentru o următoare ședință de îndată când va fi invitat si 

un reprezentant al A.D.I. Ecomanagement Salubris. 

 Are cuvântul domnul primar care spune că nu se poate anticipa care va fi cuantumul taxei sau 

al tarifului deoarece acestea vor fi stabilite ulterior. Acum se stabilește doar modalitatea. 

 Are cuvântul domnul consilier local Crăciun Gelu care întreabă care este diferența între tarif și 

taxă. 

 Are cuvântul doamna administrator public Alexandru Adriana care spune că: 

1. Sistem TARIF 

Aceasta forma presupune că operatorul desemnat va incheia contract cu fiecare utilizator, in 
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aceasta situatie primăria are obligatia ca impreuna cu operatorul sa tina la zi evidenta tuturor 

utilizatorilor cu si fara contract de prestari servicii. 

Primăria are obligatia sa deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea 

prestatiei efectuate la utilizatorii fara contract. Pentru a se efectua acest lucru trebuie instituita taxa 

speciala, in baza careia se recupereaza suma platita pentru utilizatorii fara contract. 

 

2. Sistem TAXA 

In aceasta situatie contractul se incheie intre operatorul desemnat si primarie, urmand ca 

recuperarea sumei platite sa se faca de la utilizatorii caznici, in baza unei taxe speciale. 

   

 În acest sens doamna administrator public Alexandru Adriana solicită relații prin telefon de la 

domnul director executin Stănescu din partea A.D.I. Ecomanagement Salubris care oferă lămuriri la 

inrebările adresate de domnul consilier local Ivan Niculaie, domnul primar și domnul consilier local 

Alexandru Benone. 

 Domnul consilier local Ivan Niculaie spune că renunță la propunerea de a se amâna acest punct 

pentru o sedință următoare și propune stabilirea modalității de plată taxă. 

 Are cuvântul domnul consilier local Apostol Jan propune modalitatea de plată taxă care va fi 

încasată de la cetățeni de consiliul local și astfel putem ajuta cetățenii. 

 Are cuvântul domnul primar care spune că modalitatea de plată tarif este mai corectă deoarece 

se încheie contract direct între firmă și cetățean.  

Domnul primar solicită punctul de vedere al domnului consilier impozite și taxe locale Matei 

Florian care propune modalitatea de plată tarif deoarece din suma datorată actual firmei  de colectare 

a deșeurilor doar 50% sunt bani de la cetățeni iar 50% se plateste din bugetul local deoarece sunt multi 

cetateni care refuza plata taxei de salubritate care acum este 120 lei/an pe gospodărie.  

 Domnul primar solicită punctul de vedere al domnului secretar general care spune că ambele 

variante sunt rele însă corect este să se încheie direct contracte între utilizatori și firma colectoare de 

deșeuri. 

 Domnul consilier local Pantelimon Alexandru propune modalitate de plată tarif. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin solicită votul domnului  Neagu Ion, delegat 

sătesc  care votează pentru modalitatea de plată tarif referitor la proiectul de hotărâre, votul având 

caracter consultativ.  

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare pe articole şi în totalitate  

,, Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plată pentru operarea serviciului de salubritate” 

cu modalitatea de plată  tarif care se votează cu 7 voturi pentru, 3 voturi contra ( consilierii locali 

Apostol Jan, Ivan Niculaie și Pavel Alexandra) si 1 vot abtinere (consilierul local Alexandru Benone)  

din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 26 din 27.07.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 2 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

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

II pe anul 2021.    

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin 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 Dragomir Marin  solicită înscrieri la cuvânt. 

 Nu sunt. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin solicită votul domnului  Neagu Ion, delegat 

sătesc  care votează pentru referitor la proiectul de hotărâre, votul având caracter consultativ.  

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare pe articole şi în totalitate  

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

2021” care se votează cu 8 voturi pentru și 3 voturi contra ( consilierii locali Apostol Jan, Ivan 
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Niculaie și Pavel Alexandra) din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind 

hotărârea nr. 27 din 27.07.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 3 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

      3. Diverse. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin  solicită înscrieri la cuvânt. 

Are cuvântul doamna consilier local Pavel Alexandra care ridică problema apei de la rețeaua 

publică din satul Vărăști care actual este încadrată ca apă industrială. 

Are cuvântul domnul primar care spune că a solicitat prin adresa scrisă către S.C. Ecoaqua  

montarea unui filtru cu inversor de ioni pentru a elimina nitriții din apă însă operatorul de apă nu a 

agreat această propunere. 

De asemenea a propus operatorului anularea stației de apă de la Vărăști și unirea rețelei de 

apă din satul Boșneagu cu cea din satul Dorobanțu și racordarea acestora la rețeaua de apă de la 

Vărăști însă operatorul de apă a precizat faptul că întreaga rețea de apă, printr-un proiect finanțat din 

fonduri europene, va fi conectată la o conductă magistrală care se va alimenta de la Fundulea și astfel 

se va asigura apa potabilă în întreaga comună. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin declară şedinţa închisă. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

           Marin DRAGOMIR                              George STOICA 


