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PROCES VERBAL 
 Încheiat astăzi 28.10.2021, orele 16,00 în şedinţă ordinară a consiliului local al comunei 

Dorobanţu, judeţul Călăraşi, ședință care se desfășoară prin mijloace electronice de comunicare în 

sistem audio-video, conform art. 103 din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local 

aprobat prin hotărârea consiliului local Dorobanțu nr. 36 din 16.12.2020 după cum urmează: ,, Se 

acceseaza de pe un dispozitiv electronic cu conexiune la internet ( laptop, tabletă sau smartphone) 

aplicația Google Chrome, apoi aplicația Gmail generat pe platformă, apoi se accesează Google 

Classroom, apoi se accesează Consiliul Local Dorobanțu, apoi se accesează Linkul Meet”.  

Deoarece nu deține un dispozitiv electronic cu conexiune la internet ( laptop, tabletă sau 

smartphone) domnul președinte de ședință Dragomir Marin se află la sediul consiliului local în sala de 

ședințe precum și domnii consilieri locali Marin Lilian, Pantelimon Alexandru care nu s-au putut 

conecta la un dispozitiv electronic și domnul delegat sătesc Neagu Ion care nu s-au putut conecta la un 

dispozitiv electronic. 

 Domnul președinte de ședință Dragomir Marin 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/delegatului 

sătesc 
Prezența –  

P=prezent; 

A= absent 

 

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

12. NEAGU ION P 

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

cu precizarea că vor fi invitați daca este cazul pentru fiecare proiect de hotărâre reprezentantul 

compartimentului de resort care a elaborat raportul de specialitate respectiv domnul tehnician 

urbanism Bică Nicolae, doamna consilier Ciocîrlan Stela, doamna consilier Duțu Aurica, domnul 

referent Stoian Gheorghe 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 prin apel nominal astfel 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 
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8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

12. NEAGU ION P 

care se votează cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie, plus 

delegatul sătesc domnul Neagu Ion. 

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

1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea hotărârii consiliului local nr. 71 din 22.12.2016 

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru 

autoturismul şi buldoexcavatorul din dotarea UAT Comuna Dorobanţu, județul Călăraşi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al 

comunei Dorobanţu, județul Călărași. 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea hotărârii consiliului local nr. 32 din 06.08.2014 

privind aderarea comunei Dorobanţu la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala 

Călăraşi. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe anul scolar 2021-2022 a cuantumului unor  burse de 

ajutor social. 

    5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestru III pe 

anul 2021.    

     6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui Acord de parteneriat între comuna Dorobanțu, unele 

unități administrativ – teritoriale și  județul Călărași în vederea realizării proiectului „Modernizarea și 

reabilitarea drumului județean DJ 309 - tronson Bogata (DJ 307A) - Al. Odobescu -  N. Bălcescu - 

Zimbru(DJ 304) - Făurei -  Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3)”.   

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

    8.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Dorobanțu 

în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director din Şcoala Gimnazială 

Prof. Univ. Dr. Adrian V. Rădulescu Dorobanţu. 

    9.   Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare ordinea de zi prin apel nominal 

astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

12. NEAGU ION P 

 care se votează cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie, plus 

delegatul sătesc domnul Neagu Ion. 

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

și completările ulterioare  suplimentarea ordinii de zi deoarece a fost întocmit devizul general al 

obiectivului de investiții,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DOROBANȚU, JUDEȚUL 
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CĂLĂRAȘI”,, și pentru depunere cererii de finanțare prin programul anual de investiții Anghel 

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

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DOROBANȚU, 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, cu precizarea că acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 136, alin. 

(8) din Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și astfel acesta va deveni 

punctul 9 al ordinii de zi iar Diverse va deveni 1punctul0. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin supune spre aprobare suplimentarea  

ordinii de  zi mai sus menționată cu precizările efectuate, prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

12. NEAGU ION P 

 care se votează cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi faţă de 11 consilieri în funcţie, plus 

delegatul sătesc domnul Neagu Ion. 

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

zi aprobate şi anume: 

1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea hotărârii consiliului local nr. 71 din 22.12.2016 

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru 

autoturismul şi buldoexcavatorul din dotarea UAT Comuna Dorobanţu, județul Călăraşi. 

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 referent Stoian Gheorghe  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 hotărâre referitor la modificarea hotărârii consiliului local nr. 71 din 22.12.2016 

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru 

autoturismul şi buldoexcavatorul din dotarea UAT Comuna Dorobanţu, județul Călăraşi” prin apel 

nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 
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3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 39 din 28.10.2021. 

 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 modului de întocmire și ținere la zi a registrului  

agricol al comunei Dorobanţu, 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 doamna consilier din cadrul compartimentului registrul agricol Duțu Aurica  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 modului de întocmire și ținere la zi a registrului  

agricol al comunei Dorobanţu, județul Călărași” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 40 din 28.10.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea hotărârii consiliului local nr. 32 din 06.08.2014 

privind aderarea comunei Dorobanţu la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 

Filiala Călăraşi. 

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 consilier din cadrul serviciului de asistență socială, Ciocîrlan Stela 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 hotărârii consiliului local nr. 32 din 06.08.2014 

privind aderarea comunei Dorobanţu la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala 

Călăraşi” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 41 din 28.10.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe anul scolar 2021-2022 a cuantumului unor  burse 

de ajutor social. 

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 consilier din cadrul serviciului de asistență socială, Ciocîrlan Stela 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 stabilirea pe anul scolar 2021-2022 a cuantumului unor  burse de 

ajutor social” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 
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4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 42 din 28.10.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

    5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestru 

III 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 trimestru III pe anul 

2021” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 43 din 28.10.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui Acord de parteneriat între comuna 

Dorobanțu, unele unități administrativ – teritoriale și  județul Călărași în vederea realizării 

proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 - tronson Bogata (DJ 

307A) - Al. Odobescu -  N. Bălcescu - Zimbru(DJ 304) - Făurei -  Dănești (DJ 303) - Nucetu 

(DN3)”.  

 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 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. 

 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  unui Acord de parteneriat între comuna Dorobanțu, unele 

unități administrativ – teritoriale și  județul Călărași în vederea realizării proiectului „Modernizarea și 

reabilitarea drumului județean DJ 309 - tronson Bogata (DJ 307A) - Al. Odobescu -  N. Bălcescu - 

Zimbru(DJ 304) - Făurei -  Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3)”” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 44 din 28.10.2021. 

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

zi aprobate şi anume: 

7. 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” prin apel nominal 

astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 
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4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 45 din 28.10.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 8 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei 

Dorobanțu în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director din 

Şcoala Gimnazială Prof. Univ. Dr. Adrian V. Rădulescu 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 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 desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Dorobanțu în 

comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director din Şcoala Gimnazială 

Prof. Univ. Dr. Adrian V. Rădulescu Dorobanţu” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 46 din 28.10.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 9 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN 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. 
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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. 

 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 cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DOROBANȚU, JUDEȚUL 

CĂLĂRAȘI”” prin apel nominal astfel : 

Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local/delegatului 

sătesc 
Vot:  

Pentru = P 

Contra = C 

Abținere = A  

1. ALEXANDRU BENONE P 

2. APOSTOL JAN P 

3. CĂLIN VASILE P 

4. CRĂCIUN GELU P 

5. DINCĂ COSTIN-DANIEL P 

6. DRAGOMIR MARIN P 

7. IVAN NICULAIE P 

8. MARIN LILIAN P 

9. NEACȘU VALENTIN P 

10. PANTELIMON ALEXANDRU P 

11. PAVEL ALEXANDRA P 

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

hotărârea nr. 47 din 28.10.2021. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin propune trecerea la punctul nr. 10 al ordinei de 

zi aprobate şi anume: 

10. Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin  solicită înscrieri la cuvânt. 

Are cuvântul domnul primar care spune că pentru cine nu s-a vaccinat, vă invităm mâine, vineri 

29.10.2021 după ora 12,00 în sala de ședințe a consiliului local pentru vaccin Pfizer. Rog pe această 

cale domnii și doamna consilier să anunțe vecini, cunoștințe care nu s-au vaccinat și doresc să se 

vaccineze. 

Domnul preşedinte de şedinţă Dragomir Marin declară şedinţa închisă. 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                     Secretar general, 

           Marin DRAGOMIR                              George STOICA 


