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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 07.09.2021, 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, 

doamnul tehnician urbanism Bică Nicolae și domnul contabil Matei Florian - consilier impozite si 

taxe locale care tine și locul doamnei Alexandru Adriana deoarece aceasta este în concediu de 

odihnă.  

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 deplasării Ansamblului Folcloric ,,SPICUL 

DOROBANTU” al comunei Dorobanţu în comuna Bran, județul Brașov  în vederea participării la 

,,FESTIVALUL BRÂNZEI ȘI PASTRAMEI 2021”. 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021. 

      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a valorii de finanțare a 

obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT DOROBANȚU, COMUNA 

DOROBANȚU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”. 

      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a valorii de finanțare a 

obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT VĂRĂȘTI ȘI SAT BOȘNEAGU, 

COMUNA DOROBANȚU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”. 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei 

Dorobanţu. 

       6.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 primar solicită în condițiile art. 135, alin. (8) din Codul administrativ cu modificările 

și completările ulterioare  suplimentarea ordinii de zi deoarece sunt multe solicitari de inchiriere a 

buldoexcavatorului iar in urma analizării cheltuielilor a rezultat neacoperirea acestora și se impune 

urgența introducerii pe ordinea de zi a încă un punct și anume: 

,,Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea hotărârii consiliului local al 

comunei Dorobanțu nr. 11 din 30.03.2021 privind  aprobarea taxei speciale si a Regulamentului 

privind modalitatea de închiriere a buldoexcavatorului, aflat in patrimoniul  comunei Dorobantu, 

județul Calarasi.”, cu precizarea că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și va deveni punctul 6 al ordinii de zi 

iar punctul Diverse va deveni punctul 7. 
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Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare suplimentarea ordinii de 

zi mai sus menționată cu precizările efectuate 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 deplasării Ansamblului Folcloric ,,SPICUL 

DOROBANTU” al comunei Dorobanţu în comuna Bran, județul Brașov  în vederea 

participării la ,,FESTIVALUL BRÂNZEI ȘI PASTRAMEI 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 domnul consilier contabil  Matei Florian 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 deplasării Ansamblului Folcloric ,,SPICUL DOROBANTU” 

al comunei Dorobanţu în comuna Bran, județul Brașov  în vederea participării la ,,FESTIVALUL 

BRÂNZEI ȘI PASTRAMEI 2021”” care se votează cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă 

de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 28 din 07.09.2021. 

 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 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 domnul consilier contabil  Matei Florian 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 

11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 29 

din 07.09.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a valorii de 

finanțare a obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT DOROBANȚU, 

COMUNA DOROBANȚU, 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. 

Are cuvântul domnul tehnician urbanism Bică Nicolae 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. 
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 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 devizului general actualizat și a valorii de finanțare a 

obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT DOROBANȚU, COMUNA 

DOROBANȚU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”” care se votează cu 11 voturi pentru  din 11 consilieri 

prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 30 din 07.09.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 4 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a valorii de 

finanțare a obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT VĂRĂȘTI ȘI SAT 

BOȘNEAGU, COMUNA DOROBANȚU, 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. 

Are cuvântul domnul consilier contabil  Matei Florian 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 devizului general actualizat și a valorii de finanțare a 

obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT VĂRĂȘTI ȘI SAT BOȘNEAGU, 

COMUNA DOROBANȚU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”” care se votează cu 11 voturi pentru din 11 

consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie devenind hotărârea nr. 31 din 07.09.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 5 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

comunei Dorobanţu. 

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 domnul secretar general Stoica George  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 Pantelimon Alexandru care îl propune pe domnul consilier 

Dragomir Marin. 

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 ,,Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

comunei Dorobanţu” care se votează cu 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere – domnul consilier local 

Dragomir Marin din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie în persoana domnului consilier 

local Dragomir Marin, devenind hotărârea nr. 32 din 07.09.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 6 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea hotărârii consiliului local 

al comunei Dorobanțu nr. 11 din 30.03.2021 privind  aprobarea taxei speciale si a 

Regulamentului privind modalitatea de închiriere a buldoexcavatorului, aflat in patrimoniul  

comunei Dorobantu, județul Calarasi. 
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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 domnul consilier contabil  Matei Florian 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 referitor la modificarea și completarea hotărârii consiliului local al comunei 

Dorobanțu nr. 11 din 30.03.2021 privind  aprobarea taxei speciale si a Regulamentului privind 

modalitatea de închiriere a buldoexcavatorului, aflat in patrimoniul  comunei Dorobantu, județul 

Calarasi” care se votează cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie 

devenind hotărârea nr. 33 din 07.09.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 7 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

      7. Diverse. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin  solicită înscrieri la cuvânt. 

Are cuvântul domnul primar care spune că a făcut demersuri și propuneri către S.C. Ecoaqua 

S.A. Călarasi referitor la problema apei din satul Vărăști și aduce în discuție adresa nr. 3765 a S.C. 

Ecoaqua S.A. Călarasi in care se precizeaza ca pentru remedierea problemei apei in satul Varasti au 

prevăzut includerea relelei de apă a comunei Dorobanțu într-un proiect cu fonduri europene prin care 

se racordează rețeaua de apa a comunei Dorobanțu la magistrala care vine din zona orașului Fundulea 

către județul Ialomița. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin ridică problema iluminatului public din satul 

Dorobanțu, partea de sud și anume că sunt momente de stingere și aprindere a acestuia, probabil 

există scurt circuit pe undeva. 

Are cuvântul domnul viceprimar care spune că pentru moment s-a remediat problema cu 

firma care asigură mentenanța rețelei de iluminat public. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin declară şedinţa închisă. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

           Marin DRAGOMIR                              George STOICA 


