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 Încheiat astăazi, 20.01.2022 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.24/14.01.2022 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 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 17.12.2021. 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 Goicea Ovidiu, preia conducerea ședinței și dă cuvântul domnului 

primar care prezintă proiectul ordinii de zi , respectiv : 

1. Proiect de hotărâre privind ratificarea Dispozitiei nr.144 din 22 decembrie 2021 a primarului 

comunei Dobârlău privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău 

pe anul 2021 

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 ratificarea Dispoziției nr.1 din 4 ianuarie 2022 a primarului 

comunei Dobârlău privind acoperirea definitivă a deficitului anului 2021 a secțiunii de 

funcționare și a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Dobârlău – sursa A 

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 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

de stat în comuna Dobârlău  pentru anul scolar 2022 – 2023 

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 aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura 

în anul 2022 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare 

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 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor 

acordate cetățenilor de către consilierii locali ai comunei Dobârlău, în perioada ianuarie - 

decembrie 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 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie - 

aprilie 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 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobârlău și din 

serviciile publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional 

nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri 

în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR 

S.R.L 

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 



9. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local 

al comunei Dobârlău, începând cu 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 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului ” Refacerea 

efectelor calamităților din 30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, 

DC15A, DC27A, 8 km drumuri interioare și a 7 podețe, comuna Dobârlău”, etapa II, la 

finalizarea lucrărilor de execuție. 

 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 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Dobârlău, 

pentru 2021-2027 

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 

12 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 ratificarea Dispozitiei nr.144 din 22 decembrie 2021 a primarului comunei Dobârlău privind 

majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobârlău pe anul 2021și 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.1/20.01.2022 

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

Dispoziției nr.1 din 4 ianuarie 2022 a primarului comunei Dobârlău privind acoperirea definitivă a 

deficitului anului 2021 a secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al 

comunei Dobârlău – sursa A 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.2/20.01.2022 



Domnul Goicea Ovidiu, președinte de ședință, prezintă punctul 3 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna 

Dobârlău  pentru anul scolar 2022 – 2023 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.3/20.01.2022 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări 

de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 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.4/20.01.2022 

Următorul punct – punctul 5, Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi 

programul audienţelor acordate cetățenilor de către consilierii locali ai comunei Dobârlău, în 

perioada ianuarie - decembrie 202, 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.5/20.01.2022 

Domnul Goicea Ovidiu, președinte de ședință, prezintă punctul 6 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie - aprilie 2022 și dă 

cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de aprobare. Este propus dl consilier Iuga Dorin. 

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.6/20.01.2022 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi, respectiv; Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Dobârlău și din serviciile publice fără personalitate juridică aflate în subordinea 

Consiliului Local al comunei Dobârlău, pentru anul 2022 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.7/20.01.2022 

Următorul punct – punctul 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a 

proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare 

și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. 

ECO BIHOR S.R.L, 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.8/20.01.2022 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind stabilirea 

indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Dobârlău, începând cu anul 2022 

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.9/20.01.2022 

Domnul Goicea Ovidiu, președinte de ședință, prezintă punctul 10 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului ” Refacerea efectelor calamităților 

din 30.06.2018-01.07.2018 Refacerea drumurilor comunale DC15, DC15A, DC27A, 8 km drumuri 

interioare și a 7 podețe, comuna Dobârlău”, etapa II, la finalizarea lucrărilor de execuție să 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.10/20.01.2022 



 

 

Președintele de ședință, dl Goicea Ovidiu prezintă punctul 11 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Dobârlău, pentru 2021-2027 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.11/20.01.2022 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 12 Probleme diverse –  Dl primar 

informează consiliul local cu privire la punctul 9 din Decizia nr.1/2017 a Curtii de conturi , 

respective cu recuperarea prejudicului stability de acesta Esre vorba de contractul semnat cu Total 

Strada, contract reziliat pe parcursul auditului curtii din anul 2016. După cum se stie s-a incercat 

recuperarea sumei din decizie  de la societate insă pe partea civilă au fost epuizate caile de atac , 

comuna neavând câștig de cauza. In anul 2021 s-a mers si s-a acționat în instanță dl Maxim Vasile 

, care era primar la data semnarii contractului respective. La instanța de fond s-a pierdut ,, s-a facut 

apel si s-a amânat pronunțarea pentru data de 28. 01.2022. În funcție de modul de soluționare a 

cauzei de la Curtea de Apel Brasov, va trebui sa facem demersurile pentru a epuiza si faza de penal 

pentru recuperare, pentru a se inchide măsura curtii de conturi. 

Dl Maxim Vasile arată că în decizia Curtii s-a cerut rezilierea acelui contract,precum și plata 

unei sume pe care , în mod gresit , Curtea a considerat-o prejudiciu, dar în fapt nu s-a înțeles 

proiectul . Proiectul respectiv era o noutate atunci, presupunea sa devenim independenți din punct 

de vedere energetic, trebuia eficientizată activitatea de iluminat public, s-au montat leduri pe stâlpii 

din comună, urma să se construiasca o centrala fovoltaică  si in final să devenim producători de 

energie electrică. 

  Nemaifiind probleme de ridicat domnul președinte de ședință Goicea Ovidiu declară închise 

lucrările ședinței. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

            OVIDIU GOICEA                                       IOANA MANEA 
 


