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 Încheiat astăazi, 31.03.2022 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al 

Comunei Dobârlău, convocată prin Dispoziția nr.86/25.03.2022 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 04.03.2022. 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 cotizației anuale a comunei Dobârlău către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUACOV 

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 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Dobârlău în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

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 stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al 

comunei Dobârlău, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor 

vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială si Protecția Copilului Covasna, 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 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre 

Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local 

pentru cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, 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 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al 

anului 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 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 

(PAAR) la nivelul comunei Dobârlău 

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 actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie 

„ Reabilitare, extindere și modernizare sediu Primăria Dobârlău, sat Dobârlău,  

comuna Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractelor de achiziție publică 

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 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie 

„ Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău,  comuna 

Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractelor de achiziție publică 

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 actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie 

„ Reabilitare, modernizare și extindere grădinița Dobârlău,  comuna Dobârlău, 

județul Covasna”, după încheierea contractelor de achiziție publică 

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 solicitarea includerii unor suprafețe, pășuni împădurite, 

aflate în proprietatea privată a comunei Dobârlăuu, în fondul forestier național și 

aprobarea întocmirii unui amenajament silvic 

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. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din 

comuna Dobârlău, aferent semestrului II al anului 2021. 

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 aprobarea cotizației anuale a comunei Dobârlău către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ” AQUACOV 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.24/31.03.2022 

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

studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dobârlău în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 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. 25/31.03.2022 

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

hotărâre privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobârlău, a 

persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale 

acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Covasna, pe anul 

2022 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.26/31.03.2022 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-model 

care se va incheia intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobârlău prin Consiliul Local pentru 

cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Covasna, pe 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.27/31.03.2022 

Următorul punct – punctul 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a 

exercitiului bugetar al anului 2021, 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.28/31.03.2022 

Domnul Iuga Dorin, președinte de ședință, prezintă punctul 6 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) la nivelul 

comunei Dobârlău 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.29/31.03.2022 

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

Devizului general al obiectivului de investitie „ Reabilitare, extindere și modernizare sediu Primăria 

Dobârlău, sat Dobârlău,  comuna Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractelor de 

achiziție publică 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.30/31.03.2022 

Următorul punct – punctul 8, Proiect de hotărâre privind, actualizarea Devizului general al 

obiectivului de investitie „ Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Dobârlău,  

comuna Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractelor de achiziție publică 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.31/31.03.2022 

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

Devizului general al obiectivului de investitie „ Reabilitare, modernizare și extindere grădinița 

Dobârlău,  comuna Dobârlău, județul Covasna”, după încheierea contractelor de achiziție publică 

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.32/31.03.2022 

Domnul Iuga Dorin, președinte de ședință, prezintă punctul 10 al ordinii de zi Proiect de 

hotărâre privind solicitarea includerii unor suprafețe, pășuni împădurite, aflate în proprietatea 

privată a comunei Dobârlăuu, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament 

silvic si dă cuvântul dl primar care prezintă proiectul, referatul de aprobare. Amenajamentul silvic 

care se va face este pentru suprafata de 168 ha pășune impădurită, din care 28,2 ha pășune 

impădurită se trece acum in fond forestier național fiind cu consistenta mai mare de 0,4 conform 

Codului silvic și 139,8 ha pășune impădurită existentă în fond forestier național. Dl Văcăruș Sorin 

nu este de acord cu trecerea în fond forestier national.  

Dl consilier Văcăruș Sorin întreabă dacă se poate solicita suprafața de pădure a statului de pe 

teritoril comunei de la Ocolul de stat. Dl primar - ”se va face adresă către Ocolul Covasna să ne 

comunice suprafețele de pădure pe care le mai au în administrare de pe teritoriul comunei noastre. 

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 10 voturi ”pentru”,și 1 abținere ( dl Văcăruș Sorin), proiectul devine 

Hotărârea nr.33/31.03.2022 

Președintele de ședință, dl Iuga Dorin prezintă punctul 11 al ordinii de zi, Raport privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Dobârlău, aferent 

semestrului II al anului 2021. 

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi: punctul 12 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 

 


