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 Încheiat astăazi, 16.06.2022 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.132/10.06.2022 de către primarul comunei 

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

alin.(3) lit.a) și alin.(5) lit.a1) și lit.a2) 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 social. 

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 18.05.2022. 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Dobârlău pe 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, învățămînt, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern 

     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 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii Contractului de lucrări 

nr.450//20.01.2022 aferent obiectivului de investiție ”Reabilitare, modernizare și 

extindere sediu Primăria Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, județul Covasna” 

     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 

4. 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 202 și dă 

cuvântul dl-ui primar. Domnul primar prezintă proiectrul de hotărâre, 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 cu amendament devine Hotărârea 

nr.44/16.06.2022 

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

Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 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.45/16.06 2022 

Domnul Maxim Vasile, președinte de ședință, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind modificarea valorii Contractului de lucrări nr.450//20.01.2022 aferent obiectivului 

de investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere sediu Primăria Dobârlău, sat Dobârlău, comuna 

Dobârlău, județul Covasna” 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.46/16.06.2022 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 4 Probleme diverse – dl primar arată că 

urmează să se lanseze pe PNRR Componenta C15 – Educatie, investiția 1 Construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe. Solicită un acord de principiu , pentru depunerea acestui proiect. Se 

acordă fiind considerată oportună o creșă în comună. 

  Nemaifiind probleme de ridicat domnul președinte de ședință Maxim Vasile declară închise 

lucrările ședinței. 
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