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 Încheiat astăzi, 01.02.2022 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului 

Local al Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.36/28.01.2022 de către primarul 

comunei Dobârlău dl.Barbu Bogdan, potrivit prevederilor art. 133 alin.(2) lit.a), art. 134 alin. (1) 

lit.a), alin.(3) lit.b) și alin.(5) lit.a1) și lit.a2), art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 La ședință participă un numar de 7 consilieri, din totalul de 11 consilieri locali, lipsă 

motivată fiind dna Florea Dana, dl Vacarus Gheorghe Sorin, dl. Onea Ioan si dl Safta Ioan. 

Convocarea s-a făcut prin mijloace electronice (WhatsApp) Ședința s-a ținut cu respectarea 

regulilor de distanțare socială, purtarea de măști și mănuși de protecție. 

D-na Manea Ioana – secretarul general al comunei arată că ședința este legal constituită și dă 

citire procesului-verbal al ședinței anterioare, din data de 20.01.2022. După citire, consilierii 

prezenți sunt întrebați dacă au obiecțiuni sau întrebări cu privire la conținutul procesului-verbal. 

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local și 

în unanimitate de voturi se aprobă conținutul acestuia.  

Domnul președinte de ședință Iuga Dorin, preia conducerea ședinței și dă cuvântul domnului 

primar care prezintă proiectul ordinii de zi , respectiv : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru 

redactarea, semnarea, depunerea și susținere plângere penală cu privire la 

persoanele care au efectuat plățile considerate prejudiciu de către  Curtea de 

Conturi a României – Camera de Conturi Covasna prin pct.9 din Decizia nr.1/2017 

Inițiator: Primarul comunei Dobârlău  

Prezintă : Primarul comunei Dobârlău 

Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrația domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comerț, protecție mediu si turism 

Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi 

protecţie socială  

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

protecție  copii, tineret și sport 

2. Probleme diverse. 

Doamna secretar general al comunei Manea Ioana aduce la cunostiinta consiliului local faptul 

că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de art.136 alin.(8) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  respectiv că este  însoțit 

de referatul de aprobare, de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului precum și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor 

de specialitate ale consiliului local. 

Se face apelul nominal al fiecărui consilier local și se întreabă cum votează. Cu 

unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul ordinii de zi este aprobat. 

Dnul. președinte de ședință, Iuga Dorin, prezinta punctul 1 al ordinii de zi, respectiv 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice pentru redactarea, 

semnarea, depunerea și susținere plângere penală cu privire la persoanele care au efectuat plățile 

considerate prejudiciu de către  Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Covasna prin 

pct.9 din Decizia nr.1/2017 și dă cuvântul dl-ui primar care prezintă proiectul, referatul de 

aprobare. Arată că , așa cum s-a discutat și în ședința anterioară, și având în vedere faptul că la 

termenul din 28.01.2022 de la Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat în sensul respingerii recursului 

formulat de noi împotriva dl. Maxim Vasile, a formulat prezentul proiect de hotărâre.  

Dl Maxim dorește să intervină si solicită cuvântul pentru a da câteva lămuri cu privire la 

acest contract : ”prejudiciul la care se face referire în decizia Curtii de conturi, este de fapt 

mentenanța care a fost stabilită pe 20 de ani. De fapt, auditorii Curtii de conturi nu au înteles 

contractul. Se putea evita acesta situație, în condițiile în care, atunci când am venit  în anul 2017 

cu contestațția la primărie, ați fi depus-o., nu s-a dorit de către dumneavoastră.” 



Dl primar – ”nu am vazut contestația, raportul curții de conturii s-a citit în sedinta de 

consiliu din anul 2017, si nici unul din consilieri locali de atunci , nu au zis sa facem contestație. 

Nici dumneavoastra, dl. Maxim , nu ati zis nimic. Trebuia sa o contestați dumneavoastră.” 

Dl Maxim –” dl. Primar, era un model de contestație, care a stat la dumneavoastra pe birou 

, eu nu puteam depune contestatia, nu mai eram primar.” 

Doamna consilier Nedelea Mihaela – ”si totusi de unde vine acel prejudiciu și mai ales de 

ce nu s-a atacat la acel moment Decizia Curții? Acuma suntem pusi într-o postură foarte 

neplacuta.” 

Dl primar- ”vreau să se înteleagă de către dumneavoastra, că nu este initiativa mea 

personala, nu vreau să fac rău la nimeni, sunt constrâns de măsura curtii de conturi, care dacă nu 

se epuizează si acesta cale , imi va face mie si actualei conduceri, plângere pentru neducerea la 

îndeplinire a măsurilor dispuse de curte. Nu fac pentru că vreau eu! Referitor la acea societate , 

desi au fost chemnati de mai multe ori să schimbe din ledurile montate de ei, nu au mai venit nici 

până azi. Iar prejudiciul calculat de curte , era din diferenta de pret., nu l-am stabilit eu.” 

Doamna secretar general intervine si arată că ,” acel contract a fost semnat in urma unei 

licitatii organizate potrivit legislatiei în vigoare la acel moment. Desi s-a încercat să se explice 

natura contractului auditorii curtii de conturi nu au inteles natura juridică a acestuia. Era o prestare 

de serviciu, si nu o concesiune propriu-zisă a iluminatului public, care avea o altă bază legală.. În 

factura care se emitea era inclus contravaloarea curentului electric consumat de toate instituțiile 

din comuna ( primărie, camine culturale, scoli) inclusiv iluminatul stradal, precum și o parte din 

mentenanta calculată pe 20 de ani. Într-adevăr, societatea respectivă a venit cu dl Maxim si a 

explicat si curtii de conturi, dar fără succes. Draftul de contestatie a fost adus in primărie, dar nu 

s-a facut nimic cu el. ” 

Dl primar- ”nu am avut incredere in acea societate. Si de fapt sincer, nu mi s-a părut corect 

contractul respectiv.” 

Dl Maxim Vasile – ”lucrurile denotă că ”nici o faptă bună , nu rămâne nepedepsită”, după 

cum spunea o persoană pe care o cunoastem amândoi. Lucrurile puteau fi rezolvate altfel, dacă 

se dorea. Îmi asum  ce am facut, ideea e că s-au pierdut niște etape în 2017. Asta e!” 

Dl Iuga Dorin întreabă ”ce se va intimpla cu consilierii care au fost de acord cu hotărârile 

din perioada respectivă. Atunci , din câte îsi aduce aminte , era o treabă bună.Vom fi chemați să 

dam cu subsemnatul?” 

Dl primar – ”doamna secretar vă rog sa recititi titlul proiectului., este impotriva celor care 

au facut plăți, adică dl. Maxim si contabilul de atunci.” 

 Doamna secretar general citeste titlul proiectului. În continuare arată că ”nu se poate 

anticipa pe cine vor chema procurorii la audieri. ” 

 Dl primar – ”vă rog să supuneți la vot.” 

 Dl. Maxim se retrage , spunând că ”fiind în cauză se abține de la vot , si pentru a lăsa 

consilierii sa voteze .”  

Pentru că nu mai sunt probleme de ridicat la acest punct din ordinea de zi, domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. Se face apelul nominal al fiecărui 

consilier local și se întreabă cum votează. Cu un numar de 6 voturi ”pentru”, si 1 abtinere ( dl 

Maxim Vasile) proiectul devine Hotărârea nr.12/01.02.2022 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 2 Probleme diverse – nu sunt. 

  Nemaifiind probleme de ridicat domnul președinte de ședință Iuga Dorin declară închise 

lucrările ședinței. 
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