
  

 

 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DOBARCENI 

  

PROCES - VERBAL 

Încheiat cu ocazia şedinţei  odinare  a Consiliului Local al  Comunei Dobarceni  din data de   

9      11      2020  

 

               Sedinţa   ordinară   a Consiliului Local Dobarceni a fost convocată prin Dispoziţia Nr .144 din  

3 11    2020 emisă de Primarul  comunei Dobarceni. 

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Convocator, care a fost transmis doamnelor şi domnilor  consilieri  

în data de  3 11  2020. 

Publicitatea şedinţei  din data de 3 11  2020 s-a realizat şi  prin afişarea ordinii de zi la avizierul 

instituţiei ,conform procesului verbal de afişare  

 In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003  republicată,  privind transparenţa decizională în 

administraţia publică..  

 Secretarul comunei Dobarceni verifica nominal prezenta consilierilor, constatand din consultarea 

condicii de prezenţă  că sunt   prezenti  toti cei 9  consilieri  si domnii Iacob Mihai si Mantaluta Puiu consilierii 

declarați aleși,  ale căror mandate au fost validate de  judecătorie  

. Şedinţa este legal constituita, potrivit prevederilor art.137 din OUG nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ,si isi poate desfasura lucrarile, se respecta masurile de protectie  impuse  privind distanta sociala 

(masti si manusi)    

La lucrarile sedintei, participa dl primar  Bunduc Dorel. Dna Cimbru Liliana-secretarul comunei 

Dobarceni   

               D-l primar Bunduc Dorel. în conformitate cu prevederile art 135 alin 7 si 8 din OUG nr 57/2019 

privind Codul adminstrativ, supune spre aprobare proiectul ordinii de zi  de care consilierii au luat deja 

cunostinţă  din invitaţia trimisă de secretar. 

              Ordinea de zi propusa este :      

            1.Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 

2. Alegerea presedintelui de sedinta 

3.  Depunerea jurământului de către cei 2 consilierii declaraţi aleşi,  ale căror mandate au 

fost validate de  judecătorie (dl Iacob Mihai si Mantaluta Puiu) 

 4.Alegerea comisiilor de specialitate 

5 Proiect de hotarare privind organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot secret 

6. Alegerea viceprinarului. 

7 . Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 

DOBÂRCENI 

8. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind acordarea unui mandat special reprezentantului unității 

administrativ – teritoriale DOBARCENI în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local DOBÂRCENI 

în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI 
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10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  numirea reprezentantului C.L. in consiliul de administratie 

al scolii Dobarceni 

11 PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului de hotarare privind organizarea retelei 

de invatamant in comuna . 

             Se consultă plenul consiliului local dacă mai sunt şi alte probleme urgente care nu pot fi amânate,  care pot fi 

incluse in ordinea de zi, binenţeles dacă sunt respectate prevederile art.  136  din OUG nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ, privind existenţa raportului  de specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu şi dacă 

comisia de specialitate s-a pronunţat asupra problemei ce constituie urgenţă. 

Având în vedere faptul că nu mai sunt şi alte probleme se supune la vot proiectul ordinii  de zi în forma propusă, cei 9 

consilieri prezenti au votat prin vot deschis - pentru, prin  ridicarea mainii - ordinea de zi . 

 

             Primarul   invita consilierii sa propuna si sa aleaga un presedimte de sedinta pentru urmatoarele trei luni 

care   sa preia  conducerea sedintei . 

Dl Livinschi Radu propune pe dl Hodan Simion , Dl Mandric Marin Propune pe d-na Iliescu Monica , se supune 

la vot prima propunere  , din constatarea numararii voturilor se consata ca dl Hodan Simion are 3 voturi pentru 5 

pentru si 5 abtineri.  

Se supune votului propunerea ca dna Iliescu Monica sa fie presedinte de sedinta , in urma numararii voturilor se 

constata ca a intrunit un nr de 5 voturi pentru si trei abtineri.  

              Deci avand in vedere rezultatul numararii voturilor  se adopta  Hotararea nr .23/9  11     

2020    privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru trei luni. 

                    Dl primar Bunduc Dorel roaga pe dna Iliescu Monica –președintele de ședința sa preia 
conducerea lucrarilor sedintei . 
Dna Iliescu Monica multumeste pentru increderea acordata si   invita secretarul comunei   sa  prezinte si 

sa  supuna spre aprobare  procesul verbal al şedinţei anterioare, care a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp 

util in conformitate cu prevederile art.138,alin. (15) din  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 

  Secretarul prezinta procesul verbal incheiat in sedinta  anterioara si il supune spre aprobare.  

Toti  consilieri  au votat pentru, pentru procesul verbal in forma prezentata. 

 Se trece la urnatorul punct al ordinii de zi, secretarul de citire Incheiarii Judecatoriei Saveni  privind 

validarea  a 2 consilierii declaraţi aleşi,  (dl Iacob Mihai si Mantaluta Puiu) 

 Dl Iacob Mihai este invitat sa depuna juramantul  
 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobârceni .  

          Aşa să - mi ajute Dumnezeu!”. 

, dupa ce este semnat in doua exemplare  un exemplar se inmaneaza  consilierului local , si 

unul rămâne la dosarul de sedinta. 

Dl Mantaluta Puiu  este invitat sa depuna juramantul , 
 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobârceni .           Aşa să - mi ajute Dumnezeu!”. 

 după ce este semnat in doua exemplare  un exemplar se înmânează  consilierului local , si 

unul rămâne la dosarul de ședința  

- Urmare a depunerii juramantului se constata ca  consiliul local este complet  de 11 
consilieri locali stabiliți prin ordin al prefectului, conform art.112/171 din Codul administrativ  . 

  

Se trece  la  punctul  4.Alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dobarceni  
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Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

  

D na   preşedinte de şedinţă propune  sa  se faca propuneri pentru .Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei,agricultura, urbanism,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si control:  

Dl Radu Livinschi propune pe dna Chiteala Niculina  propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dna Chiteala Niculina a obtinut un numar de 7 

voturi pentru   si 4 impotriva 

Dl Matiescu Marcel propune pe dl Iacob Mihai  propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Iacob Mihai  a obtinut un numar de 7 voturi 

pentru   si 4 impotriva 

Dl Mandric Marin propune pe dl Mariescu Marcel  propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Mariescu Marcel  a obtinut un numar de 6 

voturi pentru   si 5 impotriva 

D na Iliescu Monica  propune pe dl Ciocoiu  Mihai   propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl  Ciocoiu Mihai   a obtinut un numar de 6 voturi 

pentru   si 5 impotriva 

Dl Hodan Simion  propune pe dl Livinschi Radu  propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Liivinschi Radu  a obtinut un numar de 6 voturi 

pentru   si 5 impotriva 

D na   preşedinte de şedinţă propune  sa  se faca propuneri pentru  Comisia pentru administratie 

publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor; 

Dl Matiescu Marcel   propune pe dna Profireanu Niculina propunerea este supusa 

votului , urmare a numararii voturilor se constata ca dna Profireanu Niculina a obtinut un 

numar de 10 voturi pentru   si 1 abtinere 

Dl Mantaluta Puiu   propune pe dl Hodan Neculai propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Hodan Neculai a obtinut un numar de 10 voturi 

pentru   si 1 abtinere 

Dl Livinschi Radu   propune pe dl Hodan Simion propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Hodan Simion a obtinut un numar de 10 voturi 

pentru   si 1 abtinere. 

 

D na   preşedinte de şedinţă propune  sa  se faca propuneri pentru  Comisia pentru 

invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si de agreement 

 

Dl Matiescu Marcel   propune pe dna Iliescu Monica propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dna Iliescu Monica a obtinut un numar de 10 

voturi pentru   si 1 abtinere 

Dl Iacob Mihai    propune pe dl dl Mantaluta Puiu   propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Mantaluta Puiu a  obtinut un numar de 10 voturi 

pentru   si 1 abtinere 

Dl Iacob Mihai    propune pe dl Mandric Marin propunerea este supusa votului , 

urmare a numararii voturilor se constata ca dl Mandric Marin a obtinut un numar de 10 voturi 

pentru   si 1 abtinere 

 

        La nivelul Consiliului Local Dobirceni urmare a exprimarii votului se adopta 
Horararea nr 24 /9 11 2020 privind comisii de specialitate care au urmatoarea 
componentă:  
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I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultura, urbanism,gospodarire 

comunala,protectia mediului,servicii si control:  

CHITEALA NICULINA.MATIECU MARCEL.IACOB  MIHAI,LIVINSCHI RADU 

CIOCOIU MIHAI 

  II. Comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii 

publice,a drepturilor cetatenilor; 

HODAN SIMION,PROFIREANU NICULINA,HODAN NECULAI 

III. Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si 

de agreement 

ILIECU MONICA,MANTALUTA PUIU,MANDRIC MARIN 
 Se reiau lucrarile sedintei după  pauza .   

Se trece  la  punctul  5 Proiect de hotarare privind organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot 

secret  
Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

Se fac propuneri  dl Matiescu propune pe dna Iliecu Monica, dna Chiteala Niculina, si 

Ciocoiu Mihai 

Se supune votului, fiecare propunere ,  a  obtinut 10 voturi pentru. 
Deci se adopta  Hotararea nr .25/ 9 11   2020    privind   organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot 

secret 

 

Se trece la punctul  6. Alegerea viceprimarului 

Se fac propuneri  

D-na Chiteala Niculina propune pentru functia de viceprimar  pe dl Livinschi Radu  

Dl Marin Mandric propune pentru functia de viceprimar  pe dl Matiescu Marcel 

 

  

Alte propuneri nu sunt , se întocmesc buletinele de vot ,  se stabileste nodalitatea de votare 

prin bararea candidatului care nu este ales , pe rând fiecare consilier merge in cabina de vot  si isi 

exercita votul , buletinul de vot este introdus in urna, la finalul votarii se procereaza la desigilarea 

urnei   si comisia redactează  un proces verbal in care consemnează rezultatul votului . 

Dl Livinschi a fost votat de un numar ce 3 consilieri 

Dl Matiescu a fost votat de un numar de 8 consilieri 

 

Deci se adopta  Hotararea nr .26/ 9 11   2020    privind   alegerea dl Matiescu Marcel  viceprimar  

Dl Matiescu  multumeste pentru increderea acordata si arata ca impreuna cu  dl primar 

si noul consiliu local va cauta sa nu dezamageasca  pe cei carea l-au legitimat sa decida in 

numele lor .   

 
  Se trece la punctul 7 . Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Comunei DOBÂRCENI 
Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. 

Intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin ridicarea mainii 

proiectul de hotarare dl Radu Livinschi  se abtine .  

Deci se adopta  Hotararea nr .27 /9 11   2020    privind . Aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Comunei DOBÂRCENI 
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Se trece la punctul 8. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind acordarea unui mandat special 

reprezentantului unității administrativ – teritoriale DOBARCENI în Adunarea Generală a Asociaților 

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. 

intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin ridicarea mainii 

proiectul de hotarare dl Radu Livinschi  se abtine  

Deci se adopta  Hotararea nr .28 /9 11   2020   HOTĂRÂREprivind acordarea unui mandat special 

reprezentantului unității administrativ – teritoriale DOBARCENI în Adunarea Generală a Asociaților 

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani.  

 Se trece la punctul 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local DOBÂRCENI în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOŞANI 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

 Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin ridicarea mainii 

proiectul de hotarare dl Radu Livinschi  se abtine Deci se adopta  Hotararea nr .29 /9 11   2020   privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local DOBÂRCENI în Adunarea Generală  a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI. 

 Se trece la puntul 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  numirea reprezentantului C.L. in 

consiliul de administratie al scolii Dobarceni 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; se fac propuneri.  

Dl Matiescu  propune pe dna  Iliescu Monica 

Se  intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin ridicarea mainii 

proiectul de hotarare dl Radu Livinschi  se abtine 

.Deci se adopta  Hotararea nr .30 /9 11      2020    privind   numirea reprezentantului C.L. in 

consiliul de administratie al scolii Dobarceni ( dna Iliescu Monica  

 Punctul 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului de hotarare privind 

organizarea retelei de invatamant in comuna  va fi redactat conform adresi Scolii Dobarceni si se va 

inainta Inspectoratului scolar pentru avizare . 

          Ordinea de zi este epuizata. 

 D l. preşedinte de şedinţă multumeste consilierilor pentru prezenţă şi declara închise lucrările şedinţei 

ordinare a Consiliului Local  Dobarceni de azi,  9 11   .2020. 

 

  Preşedinte de şedinţă                                                                       Secretar   general                                         

   Iliescu Monica    

                          Cimbru Liliana 


