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 Încheiat astăazi, 09.02.2022 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului 

Local al Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.49/04.02.2022 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 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri locali,. 

Convocarea s-a făcut prin mijloace electronice (e-mail) 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 01.02.2022. 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 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Dobârlău pentru anul 2022 

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. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

65/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiție ” Construcții hidroedilitare. Alimentare cu apă și 

canalizare menajeră în satul Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul 

Covasna” prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” 

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 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

66/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri sat Lunca Mărcușului, 

comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de investitii ,,Anghel 

Saligny” 

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 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

68/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri sat Mărcuș și sat Dobârlău, 

comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de investitii ,,Anghel 

Saligny” 

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 social 

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

protecție  copii, tineret și sport  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.71/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri sat Valea 

Dobârlăului, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de 

investitii ,,Anghel Saligny” 

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 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.74/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiție ” Poduri și punți pietonale peste pârâul 

Dobârlăiaș și afluenții săi, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul 

national de investitii ,,Anghel Saligny” 

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 

7. 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,  prezinta punctul 1 al ordinii de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 

2022 și dă cuvântul dl-ui primar care prezintă proiectul, referatul de aprobare. Dl. primar arată că 

a suplimentat la Căminul Cultural Dobârlău deoarece urmează ca din sediul actual al primăriei sa 

ne mutăm , acesta intrând în reabilitare incepând cu 01.03.2022. Astfel va creste consumul la 

Camin de current. Deasemenea se proopune construirea unor case reci, la partea de evenimente 

s-au propus 90 mii lei , în vară se dorește organizarea unor evenimente (proiecte care se vor 

depune prin secretariarul general al guvernului) La partea de asistență socială se doreste începerea 

unor programe pentru vărstnici. La partea de investiții in primul rând sediul de primărie , care 

intră in linie dreapta, gradinita Dobârlău pentru care s-a semnat contractul de execuție si va începe 

si acolo executia. Scoala din Lunca Mărcusului este pe final , mai trebuie cumpărat un bazin de 

apă ca să nu afecteze instalatia din interior , amenajarea unui spatiu de joacă în curtea din spatele 

scolii. La Scoala din Mărciș cei de la Culte au cerut o serie de modificări pentru a acorda avizul 

lor.  

Dl Văcărus – ”s-au prevăzut si anul trecut bani, ce s-a intimplat cu ei? ” 

Dl primar  - ” nu s-au cheltuit, dacă se prevăd nu înseamnă că trebuie si cheltuiți. La Scoala 

din Dobârlău urmează să se semneze contractul de execuție, si va începe si acolo . La partea de 

investiții am mai prevăzut sume pentru Caminul din Dobârlău și pentru cel din Lunca Mărcusului, 

pentru iluminatul public pentru modernizare, pentru gaz, pentru amenajamentul silvic, pentru 

piste de biciclete . 

  Pentru că nu 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 unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul devine Hotărârea 

nr.13/09.02.2022 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv; Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 65/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Construcții hidroedilitare. Alimentare cu apă și 

canalizare menajeră în satul Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin 

Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” și se dă cuvântul dl-ui primar care prezintă 

proiectul, referatul de aprobare. Pentru că nu 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 unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul 

devine Hotărârea nr.14/09.02.2022 

Domnul Iuga Dorin, președinte de ședință, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/21.10.2021 privind aprobarea 

cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare 

drumuri sat Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de 

investitii ,,Anghel Saligny” și dă cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de aprobare. 

Pentru că nu 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 unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul devine Hotărârea 

nr.15/09.02.2022 
Domnul președinte de ședință, prezintă punctul 4 al ordinii de zi, respectiv Proiect de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.10.2021 privind aprobarea 

cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare 

drumuri sat Mărcuș și sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national 

de investitii ,,Anghel Saligny” și dă cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de 

aprobare. Pentru că nu 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 unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul devine Hotărârea 

nr.16/09.02.2022. 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi , respectiv Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr.71/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri sat Valea Dobârlăului, 

comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” și se 

dă cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de aprobare. Pentru că nu 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 

unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul devine Hotărârea nr.17/09.02.2022. 

Dl președinte de ședință prezintă următorul punct – punctul 6 Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.74/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare 

si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Poduri și punți pietonale peste 

pârâul Dobârlăiaș și afluenții săi, comuna Dobârlău, județul Covasna” prin Programul national de 

investitii ,,Anghel Saligny” și se dă cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de 

aprobare. Pentru că nu 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 unanimitate de voturi ”pentru”, proiectul devine Hotărârea 

nr.18/09.02.2022. 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 7 Probleme diverse – nu sunt. 

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

lucrările ședinței. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

            DORIN IUGA                                                        IOANA MANEA 
 


