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PROCES VERBAL
intocmit cu ocazia gedin{ei de ordinara a Consiliului local al comunei Dobra,

din data de 22.04.2021 , ora 15,00

Consiliul local al comunei Dobra, judetul Hunedoara , s-a intrunit pentru data de
22.04.2021 , ora 15, oo, in sedinta ordinara, in sala mare de sedinte a Consiliului local
comunal Dobra ,cu urmatoarea ordine de zi:

1. PROIECT de HOTARARE privind indexarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul2022, cu rata inflatiei de 2,6 Yo, initiat de primar.

2. PROIECT de HOTARARE privind aprobarea contului de executie la trimestrul
I2021, initiat de primar.

3. PROIECT de HOTARARE privind aprobarea bugetului local si al bugetului de
venituri proprii si subventii, al comunei Dobra pe anul 2021initiat de primar.

4. PROIECT de HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru trimestrul I 2021 Ei a stabilirii mdsurilor pentru
eficientizarea acestei activitdli, initiat de primar.

5. PROIECT de HOTARARE privind alegerea dintre membrii Consiliului Local
al comunei Dobra a unui pregedinte de gedin!6 pentru perioada mai 2021 -iulie
202t.

6. Intrebari, interpelari
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al Comunei Dobra pentru data de

22.04.2021, ora 15 ,oo s-a fEcut prin Dispoziliaprimaruluinr.5Sl202l.
Dispozilia s-a adus la cunoqtinld publicl prin afiqare la sediul Consiliului local

comunal. Convocarea s-a fEcut cu respectarea prevederilor art.133, alin. (I) , art. 134,
alin.(1), lit.a),alin.(4), alin.(5), arr.l35, art.155, alin.(l) lit. b), lit. e), alin.(3), lit. b),
art.l36, alin. (1) si ale art.l96 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57 1201 9 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 epidemiologice generate de pandemia coronavirusului SARS-
COV- 2 si a decretarii starii de alerta in Romania potrivit Legii 55l2O2O privind unele
mdsuri pentru prevenirea qi 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 numirul de 13 consilieri locali alesi sunt prezenfi 13 consilieri, qi anume :

- domnii: Baba Mircea-Valer, Benteu Adrian -Ioan, Bota Marius Ovidiu , Buble
Roman,Coltatu Dalia, Jurjuman Paul Vlad,Meroniuc Stefan, Ognean Daniel, Popa
Pompiliu Ion, Rados Adrian , Sas Ion, Sfirlogea Adrian Aurel, Tona Claudiu
Sergiu,

- consilieri absenti:nu sunt
in conformitate cu prevederile O.G 5712019, qedinla ordinara Consiliului local

comunal este legal constituitd.



La iiculllla ol'ulllal'a pal-uulpa ue urspL uuarlrra v anaLuru v lurcla, scursLarul Beil€ral
UAT Dobra.

Domnul primar, declard deschisd qedinfa informdnd cd este intrunit cvorumul
pentru desfrqurarea gedin{ei.

Iegal

Domnul presedinte de sedinta supune la vot : ordinea de zi si procesul verbal al sedintei
anterioare, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul I al ordinii de zi se dd cuvdntul domnului primar, care prezinta
PROIECTUL DE HOTAnARP privind indexarea impoiitelor si taxeior locale pentru
anul2022, cu rata inflatiei de 2,6 o/o, referatul de aprobare al primarului, raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd. dezbaterea qi 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, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 13 voturi
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul . Cu l3
voturi<pentru), voturi<O > si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA , privind
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflatiei de 2,6 o/o, in
forma initiala.

La punclul 2 al ordinii de zi se dd cuv6ntul domnului primar, care prezintd,
proiectul de hotrare privind aprobarea contului de executie la trimestrul I 2021, referatul
de aprobare al primarului si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Urmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdr6re qi a fiecErui articol in

parte.
Domnul consilier Benteu, reia o discutie din campania electorala privitoare la after

school la Dobra. Domnul primar spune ca acelanu este after-school, ci centru de zi.Domnul
Benteu propune ca activitarea care se desfoara la centrul de zi, sa fie gestionata in functie de
fondurile alocate , daca nu exista bani suficienti pentru functionarea acestuia.Domnul
primar raspunde ca centrul nu va fi desfiintat, acest centru a fost infiintat cu numeroase
eforturi din partea autoritatilor, si pana a nu se declansa pandemia de Covid-19, acest centru
a fost benefic pentru copii proveniti din familiile cu greutati financiare.Angajatilor de la
centrul de zi,le-au fost atribuite alte sarcini de serviciu, p€ aceasta perioada.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de
hotarare si fiecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 13 voturi
pentru, de consilierii prezenti.

Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul . Cu
13 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA
privind aprobarea contului de executie la trimestrul I 2021 in forma initiala.

La punctul 3 al ordinii de zi se dd cuv6ntul domnului primar, care prezintd,
proiectul de hotrare privind , aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii si
subventii, al comunei Dobra pe anul 2021 referatul de aprobare al primarului si raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.
lJrmeazd, dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdr6re qi a fiecirui articol in

parte.
Domnul primar spune ca anul acesta banii vor fi extrem de putini, si ca ar fi bine daca

si domnii consilieri s-ar implica pentru ca contribuabilii din comuna sa fie la zi cu plata



;ffi1:i:t;::::ruffi:r 
ruuar'La prureuLur cu sazut,rL;r ,u se sLre uaua se vo. aroua oant,

Domnul consiler Benteu intreaba de ce au fost alocati g0 .000 lei la sport si 60.000 lei' la culte?ce reprezintaaceste sume alocate, sau au fost alocate numai sa fie alocate?Domnul Benteu spune ca ar trebui prioritizateinvestitiile. Domnul primar raspunde ca oricecheltuiala va fi trecuta prin bugetuilocal, si caindrumat preotii parohi sa solicite princerere ' sprijin financiar la consiliul Judetean Hunedou.u.Do-rul primar spune ca vor ficontinuate solicitarile de anul trecut respectiv terasa la Abucea si gard la Stretea.Domnul Benteu reia discutia mai veche despre tema capelelor mortuare, si ca acesteaar trebui facute acolo unde se impune, in limita posibilitatiloi existente.Domnul consilierBaba intervine si spune ca ar trebui avute in vedere si celelalte culte.Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului dehotarare si fiecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 13 voturipentru, de consilierii prezenti.
se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul . cu13 voturi<pentru), nefiind voturi(contra> si nici <abtineri>, s-a adoptat HoTARAREAprivind aprobarea bugetului local.si al bugetuiui de venituri proprii si subventii, al comuneiDobra pe anul 2O2l in forma initiala.

La punctul 4 al ordinii de zi se dd cuvantul domnului primar, care prezintdproiectul de hotrare privind , analizastadiului de inscrier. u dut"lor in registrul agricolpentru trimestrul r 2021 qi a stabilirii mdsurilor pentru eficientizu..u u.J.t.i u.iiuit'li ,referatul de aprobare al primarului ,i .uportri compartimentului de resort din cadrulaparatului de specialitate al primarului.
Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.urmeazd' dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hot6r6re qi a fiecdrui articol inparte.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului dehotarare si fiecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu l3 voturipentru, de consilierii prezenti.
se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul . cu13 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <aftineri>, .-u udoptat HOTARAREAprivind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I202lin forma initiala.
La punctul 5 al ordinii d,e zi se dd cuvdntul domnului primar, care prezintd proiectulde hotrare privind alegerea dintre membrii consiliului Local al comunei Dobra a unuipreqedinte de gedinld pentru perioada mai 2o2l -iulie 2021, referatul de aprobare alprimarului si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului' Se propune dintie membrii consiliului locar , .u p..r.dinte de seiinta, pentrulunile mai-iulie 202r, domnul consirier local Bota Marius ovidiu.Presedintii co.misiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.lJrmeazd' dezbaterea gi apiobarea titlului proiectului de hotdr6re gi a fiecdrui articol inparte.

Nefiind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului dehotarare si fiecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 13 voturipentru, de consilierii prezenti.
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul . cu13 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREAalegerea dintre membrii consiliului Local ul .o-rrrei Dobra a unui pregedinte de gedin{dpentru perioada mai 202r -iulie 2o2r forma initiala.



6 . Intrebari, interpelari.
Domnul consilier Meroniuc intreaba de ce nu se deschis wc-urile din piataagroalimentaradin Dobra'Domnul g.1.* rurn;;;. ca acestea vor fi deschise martea in ziua

li"i'.1i?;ffiiJ[i,tl,lr,::le traditionare din oou.u, pentru .u nu pot n deschise tot
Domnul consilier ognean intreaba ce se mai intampla cu Legea 16512013, cuintabularile din oficiu.domnul frin,u. ru.puno. .u o.o.urdata procesul de intabulare s_aop:t intrucat, guvernul n, u rui alocat dril; il,rt.r.tDomnul primar spune ca acum se intabul 

"uru't"r"nul cu vegetatie forestiera, pentru caUAT Dobra sa poata accesa Masura l5 silvomediu.Domnrt .Irriiil, nuaos spune ca inurma accesarii masurii respective, se va crea o zonade riniste, ;;;;;; regenenarea padurii,
::t'.:il#:HXf,lLI"*:[#";;;i;ffi'.,,o/u, , uu,i oi, care se acopera prata

Doamna consilier coltatu , intreaba in ce stadiu se afla pasunile.Domnul primar raspundeca proiectul de alanai.ament pastoral este i, p;;;;;ura pentru adoptare.Nefiind alte discutii in cadrul sedintei 
"";;r;.;;oblerne d" unuiirur, presedintere desedinta declara inchise Iucrarile sedintei de consiliu .
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