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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 28.09.2021, orele 16,00 în şedinţă extraordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, fiind prezenţi următorii consilieri: 

1. Alexandru Benone 

2. Călin Vasile 

3. Crăciun Gelu 

4. Dincă Costin-Daniel 

5. Dragomir Marin 

6. Ivan Niculaie 

7. Marin Lilian 

8. Neacșu Valentin 

9. Pantelimon Alexandru 

10. Pavel Alexandra, precum și  

11. Neagu Ion, delegat sătesc, cu precizarea că domnul consilier local Apostol Jan este absent. 

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

și doamna 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 10 voturi pentru din 10 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 rectificării bugetului local pe anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile 

din Zona 4 Ciocanesti, județul Călărași. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare ordinea de zi care se votează, cu 

10 voturi pentru din 10 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 rectificării bugetului local 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 rectificării bugetului local pe anul 2021” care se votează cu 

10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 34 

din 28.09.2021. 

 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 documentației de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor reziduale, reciclabile, verzi 

biodegradabile din Zona 4 Ciocanesti, județul Călărași. 

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

proiectul de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. 
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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 primar care spune că în calitate de împuternicit al comunei Dorobanțu va 

face totul pentru binele și în favoarea cetățenilor comunei Dorobanțu. 

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 documentației de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii activității de colectare şi transport a deşeurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile 

din Zona 4 Ciocanesti, județul Călărași” care se votează cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi 

faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 35 din 28.09.2021. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin declară şedinţa închisă. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

           Marin DRAGOMIR                              George STOICA 


