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PROCES VERBAL nr. 15 
al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Dobroești,  

încheiat astăzi,  28 octombrie 2021 

  

 

 Consiliul Local Dobroeşti a fost convocat prin Dispoziţia nr. 272 din data de 

28.10.2021 a Primarului comunei Dobroeşti dl. Condu Valentin Laurențiu, pentru azi, 

28.10.2021, ora 1300, în sistem on-line, electronic. 

 La această ședință a Consiliului Local Dobroeşti, sunt prezenţi 17 consilieri din 

17 în funcție. Prezența a fost făcută nominal și răspuns personal în scris. Ședința se 

desfășoare prin mijloace electronice pe platforma WHATSAPP. 

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

şedinţa este statutară şi o declară deschisă.  

 Având în vedere caracterul urgent al ședinței, Secretarul General aduce la 

cunoștință consilierilor faptul că procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv din 

data de 05.10.2021 va fi citit și supus votului la prima ședință ordinară sau 

extraordinară. Toți consilierii s-au exprimat faforabil în acest sens. 

 

 Președintele de ședință, dl. consilier Pene Floențiu Iulian, ales prin H.C.L. 

Dobroești  nr. 64 / 30.09.2021, supune la vot Proiectul Ordinii de zi, înscrisă în 

Dispoziția Primarului nr. 272 / 28.10.2021, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți al Consiliului Local 

Dobroești  în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director / director adjunct din unitățile de 

învățămând existente la nivelul U.A.T. Dobroești, județ Ilfov. 

 

Președintele de ședință solicită votul personal, în scris prin texul ”pentru Ordinea de 

zi” a fiecărui consilier. 

Astfel, fiecare și-a exprimat votul pe platforma whatsapp ”pentru Ordinea de zi” 
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Față de modul de desfășurare al ședinței cât și faptul că este nevoie de alegerea a doi 

consilieri, Președinte de ședință Pene Florențiu solicită să se facă propuneri pentru Art. 

1 al proiectului de hotărâre. 

a. dl. consilier Pene Florențiu îl propune pe dl. consilier Cojanu Ștefan.  

b. dl. consilier Ivan Alexandru îl popune pe dl. consilier Florea Valentin  

 

Se supun la vot propunerile. Se votează astfel: 

a. prima propunere – dl. consilier Cojanu Ștefan 

VOTURI DA – dl. consilier Pene Florențiu, dl. consilier Bojan Ionuț, dl. consilier 

Cojanu Ștefan, dl. consilier Mitran Sorin, dl. consilier Cojanu Ștefan, dna. consilier 

Țăpârdea Florentina, dl. consilier Dumitru Alexandru, dl. consilier Enculescu Alexandru, 

dl. consilier Costache Mihai. 

- 9 voturi DA 

b. a doua propunere – dl. consilier Florea Valentin 

VOTURI DA – dl. consilier Radu Marian, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier Sameș 

George, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilier Ivan Alexandru, dl. consilier Nicolae 

Răzvan, dl. consilier Florea Valentin, dl. consilier Ivan Florin Brăduț. 

- 8 voturi DA 

În urma voturilor exprimate, dl. consilier Cojanu Ștefan a fost ales să facă parte din 

în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției 

de director pentru Unitatea de Învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Dobroești, județ Ilfov cu 

9 voturi DA 

 

Președinte de ședință Pene Florențiu solicită să se facă propuneri pentru Art. 2 al 

proiectului de hotărâre. 

a. dl. consilier Mitran Sorin îl propune pe dl. consilier Cojanu Ștefan. 

b. dl. consilier Ivan Alexandru îl popune pe dl. consilier Ivan Florin Brăduț 

 

Se supun la vot propunerile. Se votează astfel: 

prima propunere – dl. consilier Cojanu Ștefan 

a VOTURI DA – dl. consilier Cojanu Ștefan, dl. consilier Mitran Sorin.  

- 2 voturi DA 

a doua propunere – dl. consilier Ivan Florin Brăduț 

b VOTURI DA – dl. consilier Radu Marian, dl. consilier Giurea Viorel, dl. consilier 

Sameș George, dl. consilier Enculescu Silviu, dl. consilier Ivan Alexandru, dl. consilier 

Nicolae Răzvan, dl. consilier Florea Valentin, dl. consilier Ivan Florin Brăduț, dl. 

consilier Dumitru Alexandru dl. consilier Pene Florențiu, dl. consilier dl. Bojan Ionuț, 
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dna. consilier Țăpârdea Florentina, dl. consilier Enculescu Alexandru, dl. consilier 

Costache Mihai. 

- 15 voturi DA 

În urma voturilor exprimate, dl. consilier Ivan Florin Brăduț a fost ales să facă parte 

din în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de director pentru Unitatea de Învățământ Școala Gimnazială nr. 2 Fundeni - 

Dobroești, județ Ilfov, cu 15 voturi DA 

 

Astfel, fiecare și-a exprimat votul pe platforma whatsapp ”PENTRU” 

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

Local. 

Nu mai sunt alte discuții. 

 Proiectul a votat 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. 83 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 28.10.2021. 

 

Preşedintele de ședință, având în vedere singurul punct înscris pe ordinea de zi, declară 

ședința închisă. 

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

se anexează foto - copii ale discuției scrise pe aplicația WHATSAPP. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            

PENE FLORENȚIU IULIAN                                  

  

             Contrasemnează pentru legalitate 

     Secretarul General al Comunei Dobroești 

DUMITRESCU ADRIAN 

 
Proces verbal nr. 15 – Dobroești – Ilfov 28.10.2021 

 Prezentul Proces verbal conține 3 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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