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PROCES VERBAL nr. 17 
al ședinței extraordinare a Consiliului Local Dobroești,  

încheiat astăzi,  02 noiembrie 2021 

  

 

 Consiliul Local Dobroeşti a fost convocat prin Dispoziţia nr. 275 din data de 

29.10.2021 a Primarului comunei Dobroeşti dl. Condu Valentin Laurențiu, pentru azi, 

02.11.2021, 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 13 consilieri din 

17 în funcție, lipsă fiind dl. consilier Giurea Viorel Vică , dl. consilier Radu Marian, 

dl. consilier Radu Marian și dl. consilier Ivan Florin Brăduț. 

  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 supune spre dezbatere și 

abrobare fiecare proces verbal, care a fost comunicate on-line tuturor consilierilor,  

astfel: 

a. proces – verbal nr. 14 al şedinţei extraordinare din data de 05.10.2021.  

 Nu sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate – 13 voturi DA. 

b. proces – verbal nr. 15 al şedinţei extraordinare de îndată din data de 28.10.2021.  

 Nu sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 

Se votează în unanimitate – 13 voturi DA. 

c.  proces – verbal nr. 16 al şedinţei extraordinare de îndată din data de 01.11.2021.  

Nu sunt alte discuții și nici alte observații. 

Se supune la vot procesul verbal. 
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Se votează în unanimitate – 13 voturi DA. 

 

În timpul ședinței se prezintă și dl. consilier Ivan Florin Brăduț și dl. consilier Radu 

Marian. Astfel, prezența la ședință este de 15 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. 275 / 29.10.2021, astfel: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție ”MODERNIZARE PARTE CAROSABILA ȘI TROTUARE STRADA 

MĂRGĂRITARULUI COMUNA DOBROEȘTI, JUDEŢ ILFOV” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție”LUCRĂRI AMENAJARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE 

STRADA MĂRGĂRITARULUI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚ ILFOV”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție ”LUCRĂRI AMENAJARE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STR. GEORGE 

COSBUC, STR. ANA IPĂTESCU, STR. SOLD. GIURCĂ CONSTANTIN ȘI STR. 

1848 COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚ ILFOV" 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție”LUCRĂRI AMENAJARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE 

STRADA BALANȚEI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚ ILFOV”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție ”MODERNIZARE PARTE CAROSABILA DRUM DE 42 COMUNA 

DOBROESTI, JUDEŢUL ILFOV”  

 

Se supune la vot Ordinea zi. Se votează cu unanimitate – 15 voturi DA. 

Începe ședința: 

Se prezintă și dl. consilier Nicolae Răzvan. În atare condiții, prezența este de 

16 consilieri din 17 consilieri în funcție. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai 

obiectivului de investiție ”MODERNIZARE PARTE CAROSABILA ȘI 

TROTUARE STRADA MĂRGĂRITARULUI COMUNA DOBROEȘTI, 

JUDEŢ ILFOV” 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia.  

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. 85 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 02.11.2021. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai 

obiectivului de investiție”LUCRĂRI AMENAJARE REȚEA DE CANALIZARE 

PLUVIALĂ PE STRADA MĂRGĂRITARULUI, COMUNA DOBROEȘTI, 

JUDEȚ ILFOV”. 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia.  

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. 86 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 02.11.2021. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție ”LUCRĂRI AMENAJARE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STR. GEORGE 
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COSBUC, STR. ANA IPĂTESCU, STR. SOLD. GIURCĂ CONSTANTIN ȘI STR. 

1848 COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚ ILFOV". 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia.  

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. 87 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 02.11.2021. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție”LUCRĂRI AMENAJARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE 

STRADA BALANȚEI, COMUNA DOBROEȘTI, JUDEȚ ILFOV”. 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia.  

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. 88 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 02.11.2021. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a Cererii 

de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny” ai obiectivului de 

investiție ”MODERNIZARE PARTE CAROSABILA DRUM DE 42 COMUNA 

DOBROESTI, JUDEŢUL ILFOV” . 

Dl. Primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării acestuia.  

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

În urma voturilor exprimate, se consemnează adoptarea Hotărârii nr. 89 a Consiliului 

Local Dobroești din data de 02.11.2021. 

 

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. 17 – Dobroești – Ilfov 02.11.2021 

 Prezentul Proces verbal conține 5 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 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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