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PROCES VERBAL
intocmit cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului local al comunei Dobra, din data de

2Q,10.2021. , ora 14,00

Consiliul local al comunei Dobra, judetul Hunedoara , s-a intrunit pentru data de

20.10.2021 , ora 14, oo, in sedinta ordinar in sala mare de sedinte a Consiliului local

comunal Dobra ,cu urmatoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 3912021privind

up.obr""u *odificarii anexei la HCL 41t2020 privind componenta comisiilor de

specialitate ale consiliului,Local Dobra, initiat de primar ;

Z. PROIBCT deH q T A R ARE privind rectificarea Bugetului Local al comunei Dobrain

trimestrul IV pe aru;J202l initiat de primar;

3. PROIPCT d;HOTARA,RE privind aprobarea Cererii de finanlare qi a Devizului general

@lnvestitii:,,Extinderearetele1ordeapauzatasistatiedeepurare
noua in loialitatea Dobra, comuna Dobra, judetul Hunedoara", initiat de primar

4. PROIECT de FOTARARE privind uprobur.u Cererii de finanlare qi a Devizului general

.,ti*utiu@investi1ii,,MoDERNIZARE,DRUMURICoMLINALESIDE
INTERES LOCAL IN CSMLTNA D9BRA, JUDETUL HLTNEDOARA" initiat de primar

5. pROIECT de HOTARARE privind aprobarea Cererii de finanlare 9i a Devizului general

"'ti.uti@investi1ii,,MoDERNIZAREDRUMURIDEINTERESLoCALIN COMLTNA DOBRA, JUDETUL HUNEDOARA", initiat de primar;

6, pROIECT de HOTARARE privind acordarcaunui mandat special reprezentantului U.A.T'

Dobra ra uproU. i,, e.aunarea Generald a ASOCIATIEI DEDEZVOLTARE

INTERCOMLTNITARA ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DE$EURILOR

JUDETUL HI-TNEDOARA tarifele finale actualizale de prestare a serviciului de salubrizarein

zona de colectare 3 Centru incluzAnd costurile C.M.I.D. Bircea Mare, initiat de primar;

7. Intrebari, interPelari.
Convocarea in ,"d-irrtu ordinara a Consiliului local al Comunei Dobra pentru data de

2010,2021, ora t4 ,oo s-a fbcut prin Dispozi\\aprimarului nr'12212021.

Dispozilia s-a adus la cunoqtinld publicd prin afiqare la sediul Consiliului local

comunai. Convocarea s-a fEcut cu respectarea art.133, aiin. (1) , art. 134, alin.(l), lit'a)

,alin.(3), lit. b), alin.(5), art.I35, art.155 , aiin.(1) |it. b), lit. e), alin.(3), |it. b), art.l36,

ufin. iri si ale art.l96 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5712019

privind Codul administrativ.
Pentru fiecare consilier, doamna Vanatoru Violeta, secretar general UAT Dobra

judetul Hunedoara, a intocmit o invitatie , care s-a comunicat electronic.

In contextul situatiei epidemioiogice generate de pandemia coronavirusului SARS-

COV- 2 si adecretarii starii de alerta in Romarria potrivit Legii 5512020 privind unele

m6suri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfasurarea

sedintei a avut loc in sala mare de sedinte a Primariei Dobra, unde s-au respecat conditiile

obligatorii : purtarea mastii de protectie in spatiile inchise si distantarea sociala, intre

persoanele prezente in sala;

Din numdrul de 12 consilieri locali alesi sunt prezenli 11 consilieri, qi anume :

- domnii: Benteu Adrian -Ioan, Bota Marius Ovidiu, Coltatu Dalia, Costa Daniel

Crinel, Jurjuman Paul Vald , Meroniuc Stefan, Nicolaiasa Vasile Emilian, Rados

Adrian, Popa Pompiliu lon, Sas Ion, Tona Claudiu Sergiu

- consilieri absenti: Ognean Daniel,



in conformitate cu prevederile O.G 5712019, gedinla ordinara Consiliului local
comunal este legal constituitd.

La gedinla ordinara participd de drept doamna Vanatoru Violeta, secretarul general
UAT Dobra.

Domnul primar, declar[ deschisd gedinla informdnd cd este intrunit cvorumul legal
pentru desfEgurarea gedinlei.

La punctul 1 al ordinii dezi se dd cuvdntul domnului primar, care prezinta
PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL litZOZl privind

La punctul 1 al ordinii de zi da cuvdntul domnului

aprobarea modificarii anexei la HCL 4112020 privind componenta comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Dobra, referatul de aprobare si raportul compartimentului
de resort.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd" dezbaterea gi aprobarea titlului proiectului de hotdrdre qi a fiecbrui articol in

parte.
Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de

hotarare si fiecare articol in parte, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu l1 voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 11 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat
HOTARAREA privind aprobarea modificarii HCL 3912021 privind aprobarea modificarii
anexei la HCL 4112020 privind componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Dobra, in forma initiala.

La punctul 2 al ordinii de zi se dE cuvdntul domnului primar, care prezinta ,
PROIECTUL de H O T AnA nE privindrectificarea Bugetului Local al comunei
Dobra in trimestrul IV pe anul 2021, referatul de aprobare si raportul compartimentului de
resort.

Domnul consilier Meroniuc intreaba ce rol are fosa din Lapusnic ?Domnul primar
raspunde ca fosa veche se infunda foarte usor, si ca este nevoie de alta , prin care sa se
realizeze accesul la pompe mai usor. Fosa noua are un grilaj de inox, care va opri
infundarea pompelor, cu diferite reziduri , care se arunca in canalizare.Domnul consilier
Benteu intreaba daca este problema de acum 2 ani cu devers area? Domnul primar raspunde
ca nu.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd, dezbaterea gi aprobarea titlului proiectului de hotdrdre gi a fiecdrui articol in

parte.
Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de

hotarare si fiecare articol in parte, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu l1 voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 1l voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat
HOTARARBA privind rectificarea Bugetului Local al comunei Dobra in trimestrul IV pe
anul2021 in forma initiala.

La punctul 3 al ordinii de ?i se dd cuvdntul domnului primar, care prezinta ,

PROIECTUL de H O TA nA n E privind aprobarea Cererii de finanlare gi aDevizului
general estimativ pentru obiectivul de investitii : ,,Extinderea retelelor de apa uzata si statie
de epurare noua in localitatea Dobra, comuna Dobra, judelul Hunedoara", referatul de
aprobare si raportul compartimentului de resort. Domnul primar, doreste sa aduca in atentia
consilierilor locali, faptul ca titlul proiectului supus la vot, este diferit fata de cel expus in
ordinea de zi,adica din: ,,Extinderea retelelor de apauzata si statie de epurare noua in



luuallLaLea l)oDra) uulllulra l,oura) Juutrt"ul 11ullguual'a , se va IruIIll ,,11\r111y l71^r\,-LA

RETELELOR DE APA UZATA SI STATIE, DE EPURARE ]VOLIA II,{ LOCALITATEA
DOBRA, COMUIVA DOBRA, JUDETUL HL\IVEDOARA", intrucat proiectantul din eroare
materiala, a trecut gresit numele proiectului, in cererea de finantare si in devizul general.

Domnul consilier local Rados : Toate cheltuileile sunt eligibile din proiect, sau mai sunt
si alte surse de finantare?

Domnul primar :O parle din cheltuieli se vor suporla de la bugetul local, ca la fiecare
proiect( cheltuieli cu obtinerea avizelor, ISC, dirigintele de santier, etc)

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdrAre qi a fiecdrui articol in

pafte.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de
hotarare si fiecare arlicol in parIe, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 1l voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 1 I voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat
HOTARAREA privind aprobarea Cererii de finanlare qi a Devizului general estimativ
pentru obiectivul de investitii : ,,IAIFII^{TAREA RETELELOR DE APA UZATA SI STATIE
DE EPTJRARE .VOUA I]V LOCALITATEA DOBRA, COMU|VA DOBRA, JUDETUL
HUI'IEDOARA" cu modificarea titlului hotararii fata de forma intitiala.

La punctul 4 al ordinii de ?i se dd cuvAntul domnului primar, care prezinta 
,,

PROIECTUL de H O T A nA n E privind aprobarea Cererii de finanlare gi aDevizului
general estimativ pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI
COMLJNALE SI DE INTERES LOCAL IN COML]NA DOBRA, JUDETUL
HUNEDOARA referatul de aprobare si raportul compartimentului de resort.

Domnul primar,doreste sa precizeze ca sunt doua proiecte pe drumuri, in urrna
consultarii cu proiectantul, s-a decis ca este mai bine sa fie asfaltate.in urma unui proicet
vor fl asfaltate toate ulitele si drumurile din comuna Dobra, care au ramas neasfaltate, iar al
doilea proiect se refera la drumurile din Lapunsnic spre baza, si cele de la Mihaiesti pe
lunca.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd dezbaterea gi aprobarea titlului proiectului de hot[rAre gi a fiecdrui articol in

pafte.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de
hotarare si fiecare articol in pafte, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu I I voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 11 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat
HOTARAREA privind aprobarea Cererii de finanlare gi a Devizului general estimativ
pentru obiectivul de investilii ,,MODERNIZARE DRUMURI COMTINALE SI DE
INTERES LOCAL IN COMLTNA DOBRA, JUDETUL HLINEDOARA, "in forma initiala.

La punctul 5 al ordinii de zi se dd cuvAntul domnului primar, care prezinta,
PROIECTUL de H O TA nA n E privind aprobareaCererii de finanlaie qi aDevizului
general estimativ pentru obiectivul de investilii,,MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMLINA DOBRA, JUDETUL HTNEDOARA', referatul de
aprobare si raportul compartimentului de resort.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd, dezbaterea gi aprobarea titlului proiectului de hotdrAre qi a fiecdrui articol in

pafte.



1\erllllu alte uISUUtll se supune vorulul uesurus ar uonslllcfllor Lruur pror€ululur ue
hotarare si fiecare articol in parte, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 1l voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare inDe supune vorulul oescnls al conslhenlor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 1 1 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat HOT;ARAREA
privind aprobarea Cererii de finanlare gi a Devizului general estimativ pentru obiectivul
de investilii,,MoDERNIZARE DRLMURI DE INTERES LocAL IN coMLNA
DOBRA, JUDETUL HLTNEDOARA, in forma initiala.

La punctul 6 al ordinii de ?i se dd cuvdntul domnului primar, care prezinta ,PROIECTUL de H O T A nA n E privind acordareaurri -undat special
reprezentantului U.A.T. Dobra sd aprobe in Adunarea GeneralS a ASOCIATIEI DE
DEZYOLTARE INTERCOMUNITARA,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A
DE$EURILOR JUDETUL HLTNEDOARA tarifele finale actualizate de prest are a
serviciului de salubtizare in zona de colectare 3 Centru incluzdnd costurile C.M.I.D.
BArcea Mare , referatul de aprobare si raportul compartimentului de resort.

Domnul primar spune ca tarifele la gunoi vor creste .Problema va fi mare la nivel de
judet, adica problema contractarii.UAT Dobra, este in proces cu Brai Cata.Au fost depistate
700 de persoane care nu au incheiate contracte , si nici nu platesc facturi la gunoi.Mai
spune domnul primar, ca in unele cazuri se declara doar o p..rourru , in loc Je cinci, etc.prin
lege, diferenta de factura este facturatalaPrimarie, care trebuie sa si plateasca
factura.Domnul primar spune ca alte primarii au platit facturile emise de Brai Cata , iar
acum dau explicatii Curtii de Conturi.Domnul primar spune ca facturile institutiilor le va
plati primaria, adica (camine culturale, sala de sport.)

Doamna consilier local Coltatu spune ca o cei de pe strada Trandafirilor, vin cu gunoiul
la tomberoanele de la blocuri.Domnul primar spune ca ar fi trebuit sa se constituie o echipa
mixta din care sa faca parte un reprezentant la Brai Cata, si un reprezentant al primariei,
care sa mearga si sa verifice realitatea de pe teren.Fiind in proces cu Brai Cata, in functie
de ce va hotari instanta, se va decide daca facturile vor fi p-latite.Mai spune domnul primar
ca in urma unei sedinte la ADI Deseuri a fost solicitat rrn i.pr.rentant al Garziide Mediu,
care sa mearga pe teren.Sunt multe gospodarii unde nu s-au incheiat contracte pentru
ridicarea gunoiului.

Domnul consilier Benteu intreaba :S-a platit factura ?
Domnul primar raspunde:Nu
Domnul consilier Benteu:Dar legea te obliga sa platesti.
Domnul primar: Brai Cata nu a cerut primariei, documente pentru incheierea

contractelor, la nivel de judet sunt vreo 40.000 de oameni fara iontracte.OperatoruL de zona
Brai Cata, nu face munca de teren , sta in primarie si asteapta sa vina oamenii la plata
facturilor .

Domnul consilier Benteu: S-au intreprins desmersuri pentru platforma betonata pentru
gunoi? Ce se stie?

Domnul primar: Da, din cate stiu, s-au facut demersuri, insa o sa verific si va comunic.
Domnul consilier Benteu :Doresc sa revin la intentia mea de a organiza o actiune de

ecologizare a comunei, va asigura transportul gunoiului rezultat.
Domnul primar intreaba: unde se va trasporta gunoiul rezuhat?
Domnul consilier Benteu: La groapade gunoi la Deva.
Domnul primar: Da, insa nu se va putea duce tot acolo, trebuie sortat si selectat.
Domnul consilier Benteu: Va fi selectat.
Doamna consilier Coltatu: Este nevoie de un contanier pentru reciclat sticla.
Domnul primar : Vor fi 6 platforme de gunoi, exista o p.oprr.re legislativa in acest

sens, cu saci de colectare selectiva a gunoiului, pentru fiecare, gospodarie.



'- l-lolllllui uullsllrEr DgIlEtu: AVaIlu rn veuefc Ilunarul rrulL,ar ue oazurt \-ovlu ln uornuna,
primaria a luat masuri?

Domnul primar: Masurile se iau, in functie de ce ceea ce se comunica, de ISU Hunedoara
prin hotararile emise de catre ei.

Domnul consilier Meroniuc: de ce nu este o lista cu cei bolnavi, sa se stie, care sunt, de
cine sunt monitorizati si verificati, daca stau in izolare?

Domnul primar: noi nu avem acces la obaza de date cu asemenea informatii.Masurile de
carantinarelizolare se verifica de catre politie, primaria nu are atributii de verificare in acest
SENS.

Presedintii cornisiilor de specialitate au acordat avizfavorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdrAre qi a fiecdrui arlicol in

parte.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de
hotarare si fiecare articol in parte, fara obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 11 voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul .

Cu 11 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat
HOTARAREA privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Dobra s5
aprobe in Adunarea Gener ald aASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMLINITARA ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR
JUDETUL HTINEDOARA tarifele finale actualizate de prestare aserviciului de
salubrizare in zona de colectare 3 Centru incluzdnd costurile C.M.I.D. Bdrcea Mare , in
forma initiala.

Nefiind alte discutii in cadrul sedintei sau alte probleme de analizat, presedintele de
sedinta declara inchise lucrarile sedintei de consiliu .

SECRETAR general
Uat Dob

Con lier loca_l ,

Jurju Vlad Vana
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