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P R O C E S - V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi, 18.05.2022 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare, de îndată a 

Consiliului Local al Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.121/18.05.2022 de către 
primarul comunei Dobârlău dl.Barbu Bogdan, potrivit prevederilor art. 133 alin.(2) lit.a), art. 134 

alin. (1) lit.a), alin.(4) 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 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri locali, lipsă 

motivată fiind dl.Văcăruș Gheorghe Sorin Convocarea s-a făcut prin mijloace electronice 

(WhatsApp). 

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 26.04.2022. 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 Maxim Vasile, preia conducerea ședinței și dă cuvântul 

domnului primar care prezintă proiectul ordinii de zi , respectiv : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare sisteme inteligente 

de monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna 

Dobârlău, județul Covasna” și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență. PNRR/2022/C10. Componenta C10 – Fondul 

Local. Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS 

(Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, 

respectiv a managementului urban /local 

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 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, învățământ, sănătate și familie, 

protecție  copii, tineret și sport 

3. Probleme diverse. 

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

că proiectele de hotărâre îndeplinesc condițiile prevăzute de art.136 alin.(8) și alin.(10)  teza finală 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare,  respectiv că sunt  însoțite 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, Maxim Vasile, prezinta punctul 1 al ordinii de zi, respectiv 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implementare sisteme inteligente de 

monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna Dobârlău, județul 

Covasna” și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență. PNRR/2022/C10. Componenta C10 – Fondul Local. Investiția I.1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC. Investiția permite 

achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și 

TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, 

respectiv a managementului urban /local și 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 penrtu, proiectul 

devine Hotărârea nr.42/18.05.2022 

Președintele de ședință prezintă punctul 2 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2022 și 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 penrtu, proiectul devine Hotărârea nr.43/18.05.2022 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 3 Probleme diverse – Dl primar aduce 

la cunoștința consiliului local .faptul că în perioada 30.05-31.05.2022 va fi in concediu de odihna, 

iar atribuțiile sale sunt delegate viceprimarului comunei Dl.Arnăuț Ioan prih dispoziția 

nr.122/18.05.2022 

  Nemaifiind probleme de ridicat domnul președinte de ședință Maxim Vasile declară 

închise lucrările ședinței. 
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