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PROCES VERBAL nr. 14 
al ședinței extraordinară a Consiliului Local Dobroești,  

încheiat astăzi,  05 octombrie 2021 

  

 

 Consiliul Local Dobroeşti a fost convocat prin Dispoziţia nr. 255 din data de 

01.10.2021 a Primarului comunei Dobroeşti dl. Condu Valentin Laurențiu, pentru azi, 

05.10.2021, ora 1700, în Sala de festivități – amfiteatru 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, lipsește motivat dl. Bojan Ionuț. 

  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, Secretarul General dă citire 

a. procesului – verbal nr. 13 al şedinţei ordinare de îndată din data de 30.09.2021.  

 Nu sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate. 

 În timpul ședinței se prezintă și dl. consilier Bojan Ionuț. Astfel, prezența pentru 

această ședință este de 17 consilieri. 

 

 Președintele de ședință în persoana d-lui. consilier Pene Florențiu Iulian conform 

H.C.L. Dobroești nr. 64/30.09.2021 – dă citire Ordinii de zi, înscrisă în Dispoziția 

Primarului nr. 255 / 01.10.2021, astfel: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Dobroeşti pe anul 2021 luna octombrie. 

2. Proiect de hotărâre pentru reactualizare indicatorilor tehnico economici 

privind ” Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Trifoiului – Tronson 1, sat 

Dobroești, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 
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3. Proiect de hotărâre pentru reactualizare indicatorilor tehnico economici 

privind ” Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Trifoiului – Tronson 2, sat 

Dobroești, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ” Lucrări amenajare rețea de canalizare pluvială pe 

strada Drumul Gării și strada Părului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județ Ilfov” 

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare parte carosabilă și trotuare 

strada Caisului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

6. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare parte carosabilă strada Stejarului, 

comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”AMENAJARE SPAȚII 

DE AGREMENT  str. CAISULUI”  Comuna Dobroești, județ Ilfov. 

8. Proiect de hotărâre privind reactulizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ”Amenajare Centru medical (dispensar) Centru operativ 

pentru situații de urgențăși intervenție și Centru cultural, str. Nicolae Bălcescu, nr. 

138, comuna Dobroeşti, Judeţul Ilfov”. 

 

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

obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CREȘĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME 

D+P+ETAJ PARTIAL, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSARE LA RETELE 

EDILITARE EXISTENTE SI DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, 

COMUNA DOBROESTI, JUDETUL ILFOV”. 

 

10. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială și completare art. 2 

din H.C.L. Dobroești nr. 49 / 24.06.2020 privind aprobarea inițierii și elaborării 

Plan-ului Urbanistic Zonal (PUZ)  pentru configurarea tramei stradale pentru zona 

cuprinsă între limita intravilanului de la 01.01.1990 și calea ferată  București-

Constanța, județ Ilfov. 

Se supune la vot Ordinea de zi citită. Se votează cu unanimitate: 

 

Domnul Primar solicită suplimentarea Ordinii de zi cu două (2) proiecte, astfel: 
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1. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor pentru concursul 

AMENAJARE PEISAGISTICĂ A MALURILOR BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI A LUCIULUI 

DE APĂ. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la  Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat 
la data de 09.11.2009 între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apă ”ADIA 
Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar si societatea 
APA-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator) 

 

Președinteșle de ședință supune la vot supșlimentarea Ordinii de zi. Se votează astfel:  

a. 15 voturi DA (pentru) – dl. consilier Bojan Ionuț, dl. consilier Costache Mihai, 

dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. 

consilier Enculescu Valentin, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilierFlorea 

Valentin, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier Ivan Florin Brăduț, dl. 

consilier Nicolae Răzvan, dl. consilier Pene Florențiu, dl. consilier Radu 

Marian, dl. consilier Sameș George, dna. consilier Țăpârdea Florentina.  

b. 2 voturi abținere – dl. consilier Cojanu Ștefan și dl. consilier Mitran Sorin. 

c. niciun vot împotrivă. 

În urma voturilor exprimate, Ordinea de zi a fost suplimentată cu două proiecte de 

hotărâri. Astfel, Ordinea de zi finală are 12 proiecte de hotărâri.  

 

Președintele de ședință informează consilieri prezenți cu privire la faptul că membrii USR 

au depus în cursul zilei de azi, 05.10.2021 amendamente față de proiectul de hotărâre nr. 

10 înscris pe ordinea de zi. Astfel, acesta amendament va fi citit la dezbaterea Proiectului 

de hotărâre. 

 

Începe ședința: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Dobroeşti pe anul 2021 luna octombrie. 

În cadrul ședinței este prezentă dna. Cristea Eugenia care prezintă situația rectificării 

bugetului local. Menționează faptul că bugetul local de venituri și cheltuieli se majorează cu 

suma 3.430.077 lei în urma rectificării bugetului de stat, de unde s-a primit această diferență. 

Dl. Primar solicită ca în această rectificare să fie prinsă și suma necesară achiziționării 

aparatului de măsurare a vitezei auto (radar), pentru a putea fi dat Poliției Naționale prin 

contract de comodat. În acest sens, dna. Cristea va modifica rectificarea de buget în acest sens, 

cât și pentru a aloca sumele de bani pentru capitolul cultură pentru a se putea premia concursul 

de peisagistică. 
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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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 71 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru reactualizare indicatorilor tehnico economici 

privind ” Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Trifoiului – Tronson 1, sat 

Dobroești, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul că 

situația economică actuală i-a împiedicat pe constructori să continuie lucrările d.p.d.v. 

financiar – prețurile la materialele de construcții s-au majorat foarte mult. 

Astfel, prin O.G. nr. 15/2021 se permite majorarea indicatorilor pentru lucrările aflate în 

curs de executare, dacă cererile sunt depuse în termen, în caz contrar proiectul de hotărâre 

nu poate să își producă efecte. 

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 72 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

3. Proiect de hotărâre pentru reactualizare indicatorilor tehnico economici 

privind ” Modernizare parte carosabilă și trotuare str. Trifoiului – Tronson 2, sat 

Dobroești, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

Domnul Primar prezintă proiectul cât și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul 

că prețurile la materialele de construcții s-au majorat foarte mult, iar prin O.G. nr. 15/2021 

se permite majorarea indicatorilor pentru lucrările aflate în curs de executare,  respectiv 

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  11 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI Exemplarul 1/3 

 

Proces verbal Consiliu Local Dobroești nr. 14 / 05.10.2021    5 | P a g e  
 

pentru ceea ce a mai rămas de executat. Mai menționează faptul că dacă este nevoie de 

avizul Poliției Rutiere, cu siguranță va fi solicitat.  

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 73 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ” Lucrări amenajare rețea de canalizare pluvială pe 

strada Drumul Gării și strada Părului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județ Ilfov” 

Domnul Primar prezintă proiectul. Mai menționează faptul că lucrările celor două străzi 

vor avea conexiune în strada Caisului. 

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 74 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare parte carosabilă și trotuare 

strada Caisului, sat Fundeni, comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

Domnul Primar prezintă proiectul. Menționează faptul că lucrările de asfaltare pentru 

strada Caisului sunt cuprinse în integralitate, până la Gara Pantelimon - 2600 m.l., însă 

doar pentru 1.600 m.l. există rețea de apă pluvială. Sperăm ca prin Programul Național 

de Investiții ”Anghel Salingny” să ni se acorde fornduri și să putem continua lucrările.  

Nu mai sunt alte discuții. 
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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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 75 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

6. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare parte carosabilă strada Stejarului, 

comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Mai menționează faptul 

că s-a efectuat și al II-lea strat de asfalt și se va continua pe str. Trifoiului.  Mai aduce la 

cunoștina celor prezenți faptrul că prețurile la materialele de construcții s-au majorat, iar 

prin O.G. nr. 15/2021 se permite majorarea indicatorilor pentru lucrările aflate în curs de 

executare, respectiv pentru ceea ce a mai rămas de executat.  

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 76 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”AMENAJARE SPAȚII DE 

AGREMENT  str. CAISULUI”  Comuna Dobroești, județ Ilfov. 

Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul că 

acest studiu vizează doar un singur parc, nu și cel de la str. Meterezului.  

Nu mai sunt alte discuții. 

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

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

 Se votează cu unanimitate. 

 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 77 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

8. Proiect de hotărâre privind reactulizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiție ”Amenajare Centru medical (dispensar) Centru operativ 

pentru situații de urgențăși intervenție și Centru cultural, str. Nicolae Bălcescu, nr. 

138, comuna Dobroeşti, Judeţul Ilfov”. 

Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul că 

constructorul a solicitat modificările supuse azi prin acest proiect.  

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 78 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

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

obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CREȘĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+ETAJ 

PARTIAL, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSARE LA RETELE EDILITARE EXISTENTE SI 

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, COMUNA DOBROESTI, JUDETUL ILFOV”. 

Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul că la 

faza de proiectare a rezultat o diferență față de S.F.Astfel, cheltuielile au crescut, sunt 

diferite iar constructorul refuză să lucreze dacă acești indicatori nu se modifică. 

Nu mai sunt alte discuții. 

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

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

 Se votează cu unanimitate. 

 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 79 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

10. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială și completare art. 2 

din H.C.L. Dobroești nr. 49 / 24.06.2020 privind aprobarea inițierii și elaborării 

Plan-ului Urbanistic Zonal (PUZ)  pentru configurarea tramei stradale pentru zona 

cuprinsă între limita intravilanului de la 01.01.1990 și calea ferată  București-

Constanța, județ Ilfov. 

 

Președintele de ședință dă citire amendamentului depus de USR . 

 (2^1) Pentru a clarifica alin 2 al proiectului propus,  se va intelege prin “drum public 

modernizat si echipat edilitar corespunzator” , cu utilitati dimensionate corespunzator 

zonei pentru a sustine un nivel optim de consum, respectiv presiune apa, presiune gaze, 

canalizare apa menajera si pluviala, electricitate, trotuare de minim 1,5 m  si pista de 

bicicleta pe fiecare sens de drum. 

(2^2) Nu se admit derogari de la prevederile PUG care duc la schimbarea UTR respectiv la 

modificari care majoreaza numarul de etaje, Hmax, CUT, POT, procentul de spatiu verde, 

in zonele ce permit contruirea locuintelor individuale si locuintelor colective mici (L1a, 

L1b). Prin locuinte colective mici se inteleg cladirile care au cel cel mult o scara si maxim 

doua apartamente pe etaj respectiv 6 apartamente/ scara. 

(2^3) Nu se admit derogari de la Hmax prevazut prin PUG in cazul in care Hmax propus 

prin PUZ depaseste distanta dintre aliniamentele drumului public la care terenul are acces. 
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Domnul Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia. Menționează faptul că în 

cel mai scrut timp posibil ni se va preda PUZ pentru tramă stradală, care apoi va fi adusă 

la cunoștința consilierilor, înainte de a fi pusă în dezbatere publică. Informează consilierii 

prezenți cu privire la trotuare în sensul că acolo unde se va permite, adică dacă vor avea 

1,5 m lățime, vor fi amenajate și piste pentru bicicliști . 

Dl. Tulbure George – inspector urbanist învederează faptul că trama stradală nu modifică 

PUG-ul.  

Dl. consilier Cojanu Ștefan – dacă lucrarea pentru PUZ tramă stradală este aproape de 

finalizare, consideră inutilă ridicarea parțială a acestor resticții, nu înțelege sensul acestui 

proiect de hotărâre.  

Dl. Primar – amendamentele propuse de membrii USR sunt bine-venite ca și alte 

propuneri, să ținem cont de acestea ca să ne aliniem și noi la Regulamenul care urmează 

a fi întocmit de către Consiliul Județean. Ar fi bine să studiem acest regulament.  

Dl. primar mai menționează faptul că amendametele membrilor de la USR vor face 

obiectul unei noi hotărâri. 

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: 

a. 15 voturi DA (pentru) – dl. consilier Bojan Ionuț, dl. consilier Costache Mihai, 

dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. 

consilier Enculescu Valentin, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilierFlorea 

Valentin, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier Ivan Florin Brăduț, dl. 

consilier Nicolae Răzvan, dl. consilier Pene Florențiu, dl. consilier Radu 

Marian, dl. consilier Sameș George, dna. consilier Țăpârdea Florentina. 

b. 2 voturi abținere – dl. consilier Cojanu Ștefan și dl. consilier Mitran Sorin.  

c. niciun vot împotrivă. 

 Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, 2 voturi abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 80 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 
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11. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor pentru concursul 

AMENAJARE PEISAGISTICĂ A MALURILOR BĂLȚII DOBROEȘTI ȘI A LUCIULUI DE APĂ 

Domnul Primar prezintă proiectul. În sala de ședință este prezent dl. Tulbure George -

inspector urbanist în cadrul Structurii Arhitect Șef  din Primăria Dobroești , care prezintă 

consilierilor prezenți proiectele depuse – concurs de idei peisagistică efectuate de către 

studenți. Menționează faptul că la Sala Sprturilor Unirea Dobroești va fi organizată o 

expoziție , iar în data de 15.10.2021 se va organiza decernarea premiilor. 

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 17 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, niciun vot abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 81 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 5 la  
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
încheiat la data de 09.11.2009 între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apă 
”ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar si 
societatea APA-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator) 

Domnul Primar prezintă proiectul. Menționează faptul că au avut loc întâlniri între cele două 

entități, urmând a se concretiza într-un act scris. Mai informează consilierii în sensul că 

operatorul nu a adus la cunoștința conducerii Primăriei Dobroești noile investiții, fapt ce face 

ca să nu beneficiem de investiții; suntem singura UAT din județul Ilfov care nu a aprobat 

acest Act adițional.  

Dl. consilier Cojanu Ștefan menționează faptul că nu se împotrivește față de acest proiect, 

însă timpul a fost prea scurt  pentru a studia materialele prezentate, fapt ce ne determină să ne 

abținem la vot. 

Nu mai sunt alte discuții. 

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

discutat.  

Se votează astfel: 
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a. 15 voturi DA (pentru) – dl. consilier Bojan Ionuț, dl. consilier Costache Mihai, 

dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. 

consilier Enculescu Valentin, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilierFlorea 

Valentin, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier Ivan Florin Brăduț, dl. 

consilier Nicolae Răzvan, dl. consilier Pene Florențiu, dl. consilier Radu 

Marian, dl. consilier Sameș George, dna. consilier Țăpârdea Florentina.  

b. 2 voturi abținere – dl. consilier Cojanu Ștefan și dl. consilier Mitran Sorin.  

c. niciun vot împotrivă. 

 Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi  - DA, niciun vot împotrivă, 2 voturi abţinere. 

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 82 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 05.10.2021. 

 

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,            

PENE FLORENȚIU IULIAN                                  

  

 

             Contrasemnează pentru legalitate 

     Secretarul General al Comunei Dobroești 

DUMITRESCU ADRIAN 

 
Proces verbal nr. 14 – Dobroești – Ilfov 05.10.2021 

 Prezentul Proces verbal conține 11 pagini și va fi citit și supus adoptării în următoarea ședință a Consiliului Local Dobroești. 

Prezența celor 17 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 Ivan Florin Brăduț,  dl. consilier Giurea Viorel Vică, dl. consilier Nicolae Răzvan, 

dl. consilier Radu Marian, dna. consilier Țăpîrdea Florentina dl. consilier Mitran Costin Sorin, dl. consilier Sameș George și  dl. 

consilier Pene Florențiu Iulian.  
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