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PROCES VERBAL nr. 10 
al ședinței ordinare a Consiliului Local Dobroești,  

încheiat astăzi,  14 iunie 2021 

  

 

 Consiliul Local Dobroeşti a fost convocat prin Dispoziţia nr. 166 din data de 

08.06.2021 a Primarului comunei Dobroeşti dl. Condu Valentin Laurențiu, pentru azi, 

14.06.2021, ora 1700, în Sala de festivități a Școlii Gimnaziale nr. 2 – Campus Școlar, 

situată în str. Agricultorilor, nr. 18 - 20, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov . 

 La această ședință a Consiliului Local Dobroeşti, sunt prezenţi 16 consilieri din 

17 în funcție, lipsă fiind dl. consilier Sameș George. 

  Astfel, față de această situație, Secretarul General al comunei constată faptul că 

şedinţa este statutară şi o declară deschisă.  

 Având în vedere disp. art. 137 alin (1) și alin. (4), art. 138 alin. (13), (14) și (15) 

din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 /2019, cât și ținând cont de faptul 

că nu au fost citite și aprobate 3 (trei) procese verbale, se va da citire astfel: 

a. proces – verbal nr. 7 al şedinţei ordinare din data de 22.04.2021.  

 Nu mai sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate. 

 

b. proces – verbal nr. 8 al şedinţei extraordinare de îndată din data de 11.05.2021.  

 Nu mai sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate. 

 

c.  proces – verbal nr. 9 al şedinţei extraordinare de îndată din data de 08.06.2021.  

 Nu mai sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate. 
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 Președintele de ședință, dl. consilier Ivan Alexandru, ales prin H.C.L. Dobroești  

nr. 42 / 11.05.2021, dă citire Proiectului Ordinii de zi, înscrisă în Dispoziția Primarului 

nr. 166/08.06.2021, astfel: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţiei a bugetului local al 

comunei Dobroeşti pe trimestrul I al anului 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării excedentului bugetului 

local al comunei Dobroești pe anul 2020. 

 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartului pentru spațiul cu destinația de 

cabinet medical de pe teritoriul U.A.T.Dobroești – șoseaua Fundeni, nr. 174, județ Ilfov și 

aprobarea contractului de concesiune. 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale Dobroești – strada Salcâmului. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Contractul de 

delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 

09.11.2009 între Asociația de dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA ILFOV și societatea 

Apă – Canal Ilfov S.A. 

 

6. Poiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, 

transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 

domeniului public și privat al comunei Dobroești. 

 

7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție  ”MODERNIZARE DRUM DC3A, COMUNA DOBROEȘTI, 

JUDEȚUL ILFOV” aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 124/16.10.2017 și actualizați prin 

H.C.L. Dobroești nr. 59 / 28.06.2019. 

 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor necesare finanţării din bugetul local a 

categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii “MODERNIZARE DRUM DC3A, 

COMUNA DOBROEȘTI, JUD. ILFOV “, aprobate prin HCL nr. 60 / 28.06.2019. 
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9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ” MODERNIZARE PARTE CAROSABILĂ ȘI TROTUARE 

STRADA MESTEACĂNULUI COMUNA DOBROEȘTI, JUDEŢUL ILFOV” aprobați 

prin H.C.L. Dobroești nr. 35/ 14.04.2021. 

 

10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ” MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C1 CU FUNCȚIUNEA 

DE CLUB EDUCAȚIONAL PENTRU COPII, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI 

EXTERIOARE” ȘOS. FUNDENI, NR. 134, SAT FUNDENI, COM. DOBROEȘTI, JUD. 

ILFOV” aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 128/19.12.2018 și modificat prin H.C.L. 

Dobroești nr. 48 / 22.04.2019. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție” DESFIINTARE CORPURI C2, C3, C4, C5 ȘOS. FUNDENI, NR. 134, SAT 

FUNDENI, COM. DOBROEȘTI, JUD. ILFOV”. 

 

12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de înfiinţare a unei societăți 

comerciale de către Consiliul Local Dobroeşti, județ Ilfov . 

 

13. Proiect de hotărâre prin care se aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, 

date informative, situţia activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, 

declaratia administratorului pentru exerciţiul financiar al anului 2020  si balanța de 

verificare a societății, ECOSAL SERV DOBROEŞTI SRL cu sediul în com. Dobroesti, str. 

Cuza Voda, nr. 23, J23/2627/2010, CUI RO 27472293. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuiali pe anul 2021 

al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL. 

 

15. INFORMĂRI  

a. referat de informare privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Primăria 

Comunei Dobroești și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”ion Mincu” în 

scopul ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A MALURILOR BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI 

A LUCIULUI DE APĂ”. 

b. solicitare d-lui. Dr. Druciuc Valeriu privind concesionarea spațiului situat în 

comuna Dobroești, sat Dobroești, str. Soldat Iancu Petre, nr.21, judetul pentru 

amenajare cabinet servicii medicale chirurgie endodontiție, radiologie, 

pedodontiție. 
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Începe ședința: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţiei a bugetului local al 

comunei Dobroeşti pe trimestrul I al anului 2021. 

Dna. Cristea Eugenia, prezentă în cadrul ședinței, prezintă proiectul și explică necesitatea 

aprobării acestuia, ținând cont de faptul că bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 

Dobroești pe anul 2021 a fost aprobat în luna aprilie 2021. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate. 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 46 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării excedentului bugetului 

local al comunei Dobroești pe anul 2020. 

Dna. Cristea Eugenia, prezentă în cadrul ședinței, prezintă proiectul și explică necesitatea 

aprobării acestuia. Domnul Primar menționează faptul că excedentul de 1.000.000 lei poate 

fi folosit atât pe partea de funcționare, cât și pe partea de dezvoltare, însă dorește folosirea 

acestuia doar pentru partea de dezvoltare; o parte din acest excedent va fi direcționat către 

noua societatea care se dorește să se înființeze; vor mai rămâne din totalul sumei de 1.014.886 

lei suma de 14.886 lei. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 47 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 
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3. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartului pentru spațiul cu destinația de 

cabinet medical de pe teritoriul U.A.T.Dobroești – șoseaua Fundeni, nr. 174, județ 

Ilfov și aprobarea contractului de concesiune. 

Se prezintă proiectul cât și necesitatea acestuia de a fi votat. Se explică faptul că a fost nevoie 

de întocmirea unui nou studiu de piață pentru a se stabili noua redevență. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 48 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale Dobroești – strada 

Salcâmului 

Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adopătării acestuia; s-a efectuat o ridicare 

topografică, iar pentru a putea fi înregistrată la OCPI Ilfov este nevoie de acordul Consiliului 

Local prin adoptarea unei hotărâri privind noile măsurători. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate. 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 49 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Contractul de 

delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la 

data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA 

ILFOV și societatea Apă – Canal Ilfov S.A. 
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Domnul Primar prezintă proiectul. Menționează faptul că solicitarea ADIA – Ilfov nu va 

avea niciun impact asupra comunei Dobroești. Proiectul POIM 2 finanțează lucrări pentru 

localitățile care au aderat mai târziu la această asociație la momentul inițierii proiectului. Din 

partea comunei Dobroești nu au mai fost făcute solicitări pentru modernizări, investiții; s-ar 

fi putut face îmbunătățiri pentru sistemul de canalizare, acolo unde sunt probleme cu apa 

pluvială. 

Domnul consilier Cojanu Ștefan menționează faptul că acest proiect are caracter normativ 

și nu individual, și astfel ar fi trebuit să aibă loc o dezbatere publică. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul NUa primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează astfel: 

a.  9 voturi abțineri: dl. consilier Ivan Alexandru, dl. consilier Cojanu Ștefan, dl. 

consilier Mitran Sorin, dl. consilier Enculescu Valentin, dl. consilier Florea 

Valentin, dl. consilier Nicolae Răzvan, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilier 

Radu Marian, dl. consilier Giurea Viorel. 

b. 7 voturi împotrivă: dl. consilier Ivan Florin Brăduț, dl. consilier Costache Mihai, 

dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. consilier Bojan Ionuț, dl. consilier Dumitru 

Alexandru, dl. consilier Țăpârdea Florentina, dl. consilier Pene Florențiu. 

c.  niciun vot DA 

În urma voturilor exprimate niciun vot  - DA, 7 voturi împotrivă, 9 voturi abţinere, 

PROIECTUL A FOST RESPINS,  

Astfel, Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Contractul de 

delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 

09.11.2009 între Asociația de dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA ILFOV și societatea 

Apă – Canal Ilfov S.A NU a fost adoptat 

 

 

6. Poiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparținând domeniului public și privat al comunei Dobroești. 

Domnul Primar prezintă proiectul; menționează faptul că modificările intervenite la acest 

regulament constau prin înlocuirea societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL cu 

Compartimentul Administrativ, Gestionarea Domeniului Public și Privat, Asociații de 

Proprietari din cadrul Primăriei Dobroești; va fi desemnată o persoană din cadrul acestui 

compartiment printr-o dispoziție a Primarului. Activitatea prevăzută și descrisă în acest 
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regulament va fi efectuată prin intermediul unei terțe persoane juridice – o societate 

comercială care va încheia contract cu Primăria Dobroești. Societatea ECOSAL SERV 

DOBROEȘTI SRL nu mai poate face parte din acest proiect deoarece ANRSC nu îi permite 

desfășurarea acestei activități. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 50 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție  ”MODERNIZARE DRUM DC3A, COMUNA 

DOBROEȘTI, JUDEȚUL ILFOV” aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 

124/16.10.2017 și actualizați prin H.C.L. Dobroești nr. 59 / 28.06.2019 

Doamna Kraus Cătălina, în calitate de consilier achiziții publice din cadrul Compartimentului 

achiziții publice, prezintă proiectul și explică motivul pentru care indicatorii tehnico – 

economici care fac obictul proiectului în discuție trebuie actualizați. Astfel, în vederea 

decontării de către Ministerul Dezvoltării a lucrărilor efectuate la acest obiectiv s-a solicitat  

reactualizarea indicatorilor, având în vedere autorizarea tronsonului în suprafață de 380 mp. 

ce nu a fost autorizat inițial. Mai mult decât atât, este o certitudine faptul că vom abține aceste 

fonduri de la Ministerul Dezvoltării, dacă și noi vom depune în timp util documetele solicitate, 

nu mai sunt niciun fel de impedimente; lucrările pot fi reluate la începutul lunii august; se 

dorește ca până la sfârșitul anului să finalizăm aceste lucrări. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 51 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 
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8. Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor necesare finanţării din bugetul local 

a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii “MODERNIZARE 

DRUM DC3A, COMUNA DOBROEȘTI, JUD. ILFOV “, aprobate prin HCL nr. 60 

/ 28.06.2019. 

Doamna Kraus Cătălina – în calitate de consilier achiziții publice din cadrul 

Comaprtimentului achiziții publice, prezintă proiectul; explică faptul că Ministerul 

Dezvoltării a comunicat capitolele ce privesc cheltuielile neeligibile conform programului 

PNDL și a comunicat că unele capitole din proiect nu le decontează conform acestui program. 

Astfel, față de proiectul inițial comunicat, se majorează suma de la 95.719,21 lei la suma de 

186.655,97 lei. În acest sens, proiectul trebuie aprobat cu sume neeligibile în valoare de 

186.655,97 lei. 

Din această sumă, o parte din acestea au fost achitate, în valoare de 65.390,5 lei pentru 

proiectare, documentații suport, și altele. 

 Din suma de 121.265,47 lei trebuie achitate: asistența proiectare, lucrări diriginte șantier, 

comisioane, taxe ISC, deoarece prin PNDL nu sunt decontate aceste cheltuieli. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 52 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

  

 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ” MODERNIZARE PARTE CAROSABILĂ ȘI 

TROTUARE STRADA MESTEACĂNULUI COMUNA DOBROEȘTI, JUDEŢUL 

ILFOV” aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 35/ 14.04.2021. 

Doamna Kraus Cătălina – în calitate de consilier achiziții publice din cadrul 

Compartimentului achiziții publice, prezintă proiectul; menționează faptul că indicatorii au 

fost diminuați pentru că inițial, în devizul general erau trecute unele lucrări de taluzare, iar 

urmare a perfectării cadastrului, trama stradală a fost modificată iar stabilimentul nu mai 

necesită consolidare. Astfel, se va face o economie, care poate fi redirecționată către proiectul 
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anterior discutat, cheltuieli neeligibile. Acest proiect este pe procedură de achiziție internă pe 

norme proprii, iar în cel mai scurt timp estimăm începerea lucrărilor. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 53 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ” MODIFICĂRI INTERIOARE CORP C1 CU 

FUNCȚIUNEA DE CLUB EDUCAȚIONAL PENTRU COPII, ÎMPREJMUIRE, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE” ȘOS. FUNDENI, NR. 134, SAT FUNDENI, COM. 

DOBROEȘTI, JUD. ILFOV” aprobați prin H.C.L. Dobroești nr. 128/19.12.2018 și 

modificat prin H.C.L. Dobroești nr. 48 / 22.04.2019. 

Doamna Kraus Cătălina – în calitate de consilier achiziții publice din cadrul 

Compartimentului achiziții publice, prezintă proiectul; menționează faptul obiectivul este 

situat în zona de protecție a sitului arheologic Fundenii Doamnei; pentru obținerea utorizației 

este nevoie de un aviz de la Ministerul Culturii care să ateste că în perimetrul zonei se poate 

construi; pentru acest proiect există posibilitatea obiținerii de fonduri. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 54 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție” DESFIINTARE CORPURI C2, C3, C4, C5 ȘOS. 

FUNDENI, NR. 134, SAT FUNDENI, COM. DOBROEȘTI, JUD. ILFOV”. 
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Doamna Kraus Cătălina – în calitate de consilier achiziții publice din cadrul 

Compartimentului achiziții publice, prezintă proiectul; menționează faptul au fost scose din 

proiectul anterior cheltuielile de demolare. Lucrările de demolare vor fi făcute din bugetul 

propriu. Din 2018 și până în prezent au fost făcute solicitări de finanțare, inclusiv pe PNRR. 

Pentru obținerea avizului de la Ministerul Culturii a fost încheit un contract de servicii cu un 

arheolog autorizat care să asiste la lucrările de demolare și să perfecteze un raport din care să 

rezulte că nu există arte-facte; raportul este necesar la Ministerul Culturii . 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 55 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de înfiinţare a unei societăți 

comerciale de către Consiliul Local Dobroeşti, județ Ilfov . 

Domnul Primar prezintă proiectul.  

În cadrul ședinței este prezent dl. Săbău Mariu – administrator public care explică necesitatea 

adoptării acestuia; se dorește ca această nouă societate să vină în sprijinul cetățenilor iar 

Primăria să poate să presteze diferite servicii pentru a nu mai sta după diferite societăți sau 

după procedura de achiziție; nu se dorește obținerea vreunui profit prin această nou societate, 

doar cât să își acopere cheltuielile proprii de funcționare și eventual de investiții. 

Domnul consilier Cojanu Ștefan – s-a făcut un studiu de oportunitate pentru înființarea acestei 

societăți; noi nu suntem împotriva, însă dorim să știm oportunitatea acestei noi societăți. 

Domnul Primar menționează faptul că ori câte studii s-ar face, întotdeauna vor fi discuții; se 

dorește să fie eficienți, rapizi, cu lucrări de calitate, ori de câte ori este o problemă 

URGENTĂ! 

- se dorește  ca prin intermediul acestei societăți să realizăm acele lucrări mici, foarte 

mici, lucrări stradale, la ape pluviale, curățenie interioară, monitorizare camere 

video unde este nevoie de 4 persoane, întreținere spații verzi. 
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Domnul consilier Mitran Sorin propune ca toate aceste lucrări să fie realizate prin intermediul 

Primăriei. 

Domnul Primar informează faptul că structura organizatorică existentă la nivelul Primăriei 

permite un număr limitat de persoane, și deci, nu pot fi angajate și aceste persoane. Vor fi 

luați angajați de la societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL, care la acest moment 

prestează aceste activități și față de care societatea nu încasează nicio sumă de bani. Această 

societate se va ocupa de administrarea domeniului public pentru lucrări mici față de care orice 

alt prestator nu le va face. La nivelul Primăriei nu există personal care să se ocupe de 

administrarea domeniului public.  

Domnul consilier Cojanu Ștefan menționează faptul că legislația în vigoare impune efectuarea 

unui studiu de oportunitate cât și dezbatere publică. 

Domnul Primar – prin această nou societate dorim să ne autogospodărim, să fim așa cum este 

comuna Brănești acum, care ne-a întrecut, noi eram în fața lor cu mult; serviciile prestate vor 

fi mult diversificate. 

Domnul administrator public – Săbău Marius menționează faptul că prin intermediul societății 

ECOSAL SERV DOBROEȘTI nu se mai pot desfășura toate activitățile ca până acum, 

contractul de delagare nu permite și nici ANRSC nu permite. 

Domnul consilier Ivan Alexandru – solicită să se întreprindă măsuri în privința buruienei 

ambrozia. 

Domnul administrator public – Săbău Marius menționează faptul că s-a urmat procedura 

legală, somații apoi verificarea în teren apoi vor fi aplicate amenzi. 

Secretarul General informează membrii consiliului cu privire la faptul că procedura la 

Registrul Comerțului pentru rezervarea unei denumiri de societate, are nevoie de 3 posibile 

denumiri. Astfel, față de denumirea inițială trecută în proiect, vă propun să mai aveți în vedere 

încă două, respectiv: 

a. ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC DOBROESTI SRL 

b. GOSPODARIRE DOMENIUL PUBLIC DOBROESTI SRL 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează astfel: 

mailto:registratura@primariadobroesti.ro
mailto:secretar@primariadobroesti.ro


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

COMUNA DOBROEȘTI 
str. Cuza Voda nr. 23, comuna Dobroesti, judetul Ilfov 

telefon: telefon 021/2553320 fax 0372.755.477  

e-mail: registratura@primariadobroesti.ro 

secretar@primariadobroesti.ro  

 

Nr. exemplare 3 

Pagini  14 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 3/3 

 

Proces verbal Consiliu Local Dobroești nr. 10 / 14.06.2021    12 | P a g e  
 

a.  14 voturi DA: dl. consilier Ivan Alexandru, dl. consilier Enculescu Valentin, dl. 

consilier Florea Valentin, dl. consilier Nicolae Răzvan, dl. consilier Enculescu 

Silviu, dl. consilier Radu Marian, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier Ivan 

Florin Brăduț, dl. consilier Costache Mihai, dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. 

consilier Bojan Ionuț, dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Țăpârdea 

Florentina, dl. consilier Pene Florențiu; 

b. niciun vot împotrivă; 

c.   2 voturi abținere dl. consilier Cojanu Ștefan, dl. consilier Mitran Sorin, 

 Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, 2 voturi abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 56 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

13. Proiect de hotărâre prin care se aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, 

date informative, situţia activelor imobilizate, notele explicative , raportul 

administratorului , declaratia administratorului pentru exerciţiul financiar al 

anului 2020  si balanța de verificare a societății, ECOSAL SERV DOBROEŞTI SRL 

cu sediul în com. Dobroesti, str. Cuza Voda, nr. 23, J23/2627/2010, CUI RO 

27472293 

Domnul Director General al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL - Pană Daniel, 

prezent în cadrul ședinței expune proiectul de hotărâre. Menționează faptul că societatea în 

anul  2020 nu a ieșit în pierdere. 

Domnul consilier Cojanu Ștefan menționează faptul că termenul pentru depunderea bilanțului 

este cu mult depășit. 

Domnul Director recunoaște acest aspect și spune că își va asuma amenda. Mai menționează 

faptul că trebuie să se facă o reciclare mult mai drastică, o gestionare de ridicare a gunoiului 

selectiv; populația să învețe cum să procedeze și cum să colecteze selectiv gunoiul, în caz 

contrar să se aplice amenzi. La acest moment aproximativ 35% din populație selectează 

gunoiul, iar pentru toți ceilalți trebuie să se aplice amenzi. Să se implementeze proiectul 

„plătești cât arunci”. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 
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 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 57 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuiali pe anul 

2021 al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL. 

Domnul Director General al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL - Pană Daniel, 

prezent în cadrul ședinței prezintă proiectul cât și necesitatea adoptării acestuia. Menționează 

faptul că se încearcă implementarea taxei de habitat, astfel cum este și cea din Sectorul 2 

București. Totodată, dorește taxarea și acelor locuințe care sunt nelocuite. 

Nu mai sunt alte discuții. 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local. 

 Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat  

 Se votează cu unanimitate 

 Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 58 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 14.06.2021. 

 

15. INFORMĂRI  

a. referat de informare privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Primăria 

Comunei Dobroești și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” în 

scopul ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A MALURILOR BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI 

A LUCIULUI DE APĂ”. 

Domnul Prima prezintă Parteneriatul cu Facultatea de Arhitectură. Premiile le vom acorda 

noi. Se încearcă găsirea celei mai bune soluții de amenajare a malurilor Bălții Dobroești, prin 

intermediul unor persoane care se pricep în acest sens. 

b. solicitare d-lui. Dr. Druciuc Valeriu privind concesionarea spațiului situat în 

comuna Dobroești, sat Dobroești, str. Soldat Iancu Petre, nr.21, judetul pentru 

amenajare cabinet servicii medicale chirurgie endodontiție, radiologie, 

pedodontiție. 

Domnul Primar prezintă solicitarea d-nlui. Dr. Druciuc Valeriu. Menționeazxă faptul că dna. 

Dr. Ionescu Carmen s-a retras, iar lista pacienților a fost predată d-nei. Dr. Manicea Gabriela. 
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Consider că spațiul rămas ar trebui concesionat unui medic de familiei. Dacă niciun medic de 

familie nu va dori să concesioneze acest spațiu, se va reanaliza această solicitare. 

 

Preşedintele de ședință, după consultarea consiliului, declară ședința închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal astăzi, data de mai sus. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            

IVAN ALEXANDRU DORU                                  

  

 

             Contrasemnează pentru legalitate 

     Secretarul General al Comunei Dobroești 

DUMITRESCU ADRIAN 

 

 

 
Proces verbal nr. 10 – Dobroești – Ilfov 14.06.2021 

 Prezentul Proces verbal conține 14 pagini și va fi citit și supus adoptării în următoarea ședință a Consiliului Local Dobroești. 

Prezența celor 16 consilieri: dl.consilier Bojan Ionuț, dl.consilier Cojanu Ștefan, dl.consilier Costache Mihai, dl.consilier Enculescu 

Alexandru, dl.consilier Enculescu Silviu, dl. consilier Enculescu Valentin, dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Florea 

Valentin,  dl. consilier Ivan Alexandru, dl. consilier Giurea Viorel Vică, dl. consilier Ivan Florin Brăduț,  dl. consilier Nicolae Răzvan, 

dl. consilier Radu Marian, dna. consilier Țăpîrdea Florentina dl. consilier Mitran Costin Sorin și  dl. consilier Pene Florențiu Iulian.  
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