
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI DOBRA

Sedirl-Oobra, Piata Victoriei nrl, Cod postal' 337215

Te1.0254- 283241;283301 ;Tel-Fax 0254-283 1 01

PROCES VERBAL
intocmit cu ocazia qedinfei,t. o.IilIL u Co*iliului local al comunei Dobra'

din data de25.02.2020 , ora 15,00

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

25.02.2021 , ora 15, oo, in sedinta ordinara , in sala mare de sedinte a Consiliului local

comunal Dobra ,cu urmatoarea ordine de zi:

pROIECT de HOTARARE privind alegerea dintre m^embrii consiliului Local al comunei Dobra

a unui pregedinte de gedinla pentru perioaia februarie 2O2l -aprrl\e 2021' initiat de primar'

pR,IECT de HoTARARE, privind, ,.u.tuuliru.ea planului de anarizasi acoperire a riscurilor al

comunei Dobra, initiat de Primar'
fnOfnCf ae ffOT'.q.RA\ilE privind aprobarea planului anual de acfiuni sau de lucr[ri de interes

Lr*t p."t* anul202l, initiat de primar'
pRoIECT de HoTARARE privindaprobarea plalii contributiei comunei Dobra pe anul 2021 la

A*.*tt" S"trtt"t Hunedo-ara, initiat de primar;

pRorECr pE Ho;;;ii; ;;i;i";;;;;aare1 glaqi cotizaliei ."l:::l:obra pe anut2021 ta

Asocialia d. D.rroiffint--rnrrnitara "serviciuijudelean pentru ocrotirea animalelor fbrd

stdpan", initiat de Primar;
6. pROIECT DE HOTARARE privind achizitionarea unor serviciijuridice de consultan![' de

asisten!6 Ei de reprezentare a comunei D'BRA, in cadrul instantelor de judecata, i.itiat de primar;

7. pRoIECT DE HOTARARE privind indreptarea erorii materiare din anexa la HCL 4912020;

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

25.02.2021, ora 15 ,oo s-a f6cut prin Disp oziliaprimarului nt'2112021'

Dispozilia s-a adus tu..rroqtirrla puUtici piin afiqare la sediul Consiliului local

comunal. convocarea s-a f6cut cu respec tareaprevederilor art' 133, alin' (l) ' art' 134'

alin.(l), lit.a),alin.(4), alin.(5), artJ3i, art.tiS, alin.(1) lit' b), lit' e), alin'(3)' lit' b)'

art.l36,alin. (1) si'ai. art.l96alin(1)iir. Ul din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr.57 I 2Ol9 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 adecretarii starii de alerta ii no,,,urria potrivit Legii 5512020 privind unele

m'suri pentru p.wenir.a qi comb atereaefectelor pandemiei de covlD-19, desfasurarea

sedintei, a avut loc in salamare 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 numarul de 13 consilieri locali alesi sunt prezen\i 
_ 
12 _consilieri, 

qi anume :

- domnii: Baba Mircea-Valer, Benteu Adrian -Itan, Buble Roman, Jurjuman Paul

vlad ,Meroniuc stefan, ognean Daniel, Popa Pompiliu Ion, Rados Adrian ' Tona

Claudiu Sergiu,

1.

1

3.

4.

5.

initiat de primar;
8.



consilieri absenti :Coltatu Dalia

in conformitate cu prevederile O.G 5712019, qedinla ordinara Consiliului local

comunal este legal constituitd'

La gedinla ordinara participS de drept doamna vanatoru violeta, secretarul general

UAT Dobra.
Domnul primar, declara deschisi qedinla informdnd ci este intrunit cvorumul legal

pentru desf6qurarea qedinlei' , . -,- :-^^^ r^,.^ -.,aara .oo^o^..
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca doua puncte, respecttv

proiecte de hotarari si anume: pROIECT DE, HOTARARE privind aprobarea valorificarii

masei lemnoase in volum de g63 mc , din fondur forestier pioprietatea publica a comunei

Dobra si pretului pomire la negociere/licitatie pentru masa lemnoasa pe picior 
' 
prin

ricitatie publica oiganizatade ldministratorul fondului forestier , si, PRoIEcr DE
';i;iirtnr 

pri,rind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul

UAT comuna Dobra, judetul Hunedoara'

Suplimen tareaordinii de zise supune la vot, care, este aprobata cu unanimitate de

voturi
Domnul presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, care

s-a aprobat cu unanimitate de voturi'

Domnul consilier Rados Adrian , anunta ca se va abtine de la vot, in ceea ce priveste

proiectul de hotarere privind aprobarea valorif,rcarii masei lemnoase in volum de 863 mc 
'

din fondul forestier pioprietatea publica a comunei Dobra si pretului pornire la

negociere/licitatie pentru masa l.-rrouru pe picior , prin licitatie publica organizata de

adirinistratorul fondului forestier, instruct se afla in conflict de interese'

l-,u pun"tut-i al ordinii de z\ se dd cuvdntul domnului primar, care prezinta

PROIECTUL DB HOTARARB privind privind alegerea dintre membrii consiliului

Local al comunei Dobra a unui preiedinte dL gedinlb pentru perioada februarie 2021 -
aprilie zo2r. referatul de aprobur. ur primarurui, raportul compartimentului de resort din

cadrul aparatului de specialitate al primarului' 
-

Domnul primar invita sa se fucu propuneri._domnul consilier Jurjuman Paul-Vlad'

propune presedinte de sedinta pentru lunile , februarie, martie, aprilie, 2021, pe domnul

Benteu Adrian-Ioan;
presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

rJrmeazd" dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotSrdre 9i a fiecarui 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 12 voturi

fentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

Se supune voiului deschisal consilierilor locali, proiectrJq. hotarare in intregul ' Cu 12

voturi<pentru), voturi<0 > si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA ' 
privind alegerea

dintre membrii consiliurui Local ar comunei Dobra a unui preqedinte de qedinld pentru

perioada februarie 2O2l -aprilie zozl,in forma initiala'

Lu pun.tul 2 al ordinii de zise dd cuvAntul domnului primar, care prez\ntd

proiectul de hoffi privind, reactualizarea Planului de analizasi acoperire a riscurilor al

comunei Dobra, reieratur de aprobare ar primarurui si raportul compartimentului de resort

din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Presedintii comisiilor de specialitate

auacordatavizfavorabilproiectuluidehotarare.
lJrmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdrare qi a fiecarui articol in

parte.



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

hotarare si frecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti'
Se supune voturui deschis al consilierilor rocari, proiectul de hotarare in intregul ' cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra> si nici <attineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind, reacrualizarea planului de analizasi acoperire a riscurilor al comunei Dobra, in

forma initiala.
La punctul 3 al ordinii de zise d5 cuvantul domnului primar, care ptezintd

proiectul de hotrffirivind , aprobarea pranurui anual de acliuni sau de lucrari de interes

locar pentru anur 2o)l referatul d. aprobare ar primarului si raportul compartimentului de

,.rort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
presedintii comisiilor de specialitate au acordat av\zfavorabil proiectului de hotarare'

tJrmeazddezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hot[rare qi a fiecdrui articol in

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

hotarare si fiecare articor in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti.
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi(contra) si nici <a6tineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind, , aprobarea planului anual de acliuni sau de lucrfiri de interes local pentru anul

2021 informa initiala.
La punctul 4 al ordinii de zise d5 cuvantul domnului primar, cate prezintd

proiectul de hotrare privind , aprobarea p161ii contributiei comunei Dobra pe anul 2021 la

isocialia Salvital Hunedoara, referatul ie aprobare al primarului si raportul

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.al primarului'

presedintii comisiilor de specialitat. u, acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

IJrmeazd dezbaterea qi apiobarea titlului proiectului de hotdrare gi a fiecarui 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 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti.
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' Cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi(contra> si nici <aLtineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind, aprobarea plalii contributiei comunei Dobra pe anul 2O2l la Asocialia Salvital

Hunedoara, forma initiala.
Domnul primar, aduce in atentia consilului local faptul ca s-a diminiuat contributia

fata de anul trecut de la l0leilanllocuitor uAT ,la3lei/anllocuitor uAT, datorita faptului

ca o mare parte din personalul Asociatiei Salvital a trecut la SMURD .In cazul in care se va

aproba o unitate -otilu de vaccinare contributia s-ar putea mari'

La punctul 5 al ordinii de z\se dd cuvdntul domnului primar, aare prezinti proiectul de

hotrare privind , aprobarea pl[1ii cotizaliei comunei Dobra pe anul 2O2l la Asocialia de

Dezvoltare Intercomunitar6 "serviciul judelean pentru ocrotirea animalelor ftrd stdpan

referatul de aprobare al primarului si raportur compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului'
presedintii comisiilor de specialitate au acordat av\z favorabil proiectului de hotarare'

IJrmeazd, dezbaterea qi apiobarea titlului proiectului de hot[rdre qi a fiecarui articol in

parte.



- Domnul consilier Benteu , spune ca nu este norm al ca la asociatia Salvital sa fie

contributia de 3 leilanlloc,itor uir, iar raAsociatia cainil0r fara stapan sa fie de

1 1 lei/arVlocuitor UAT.
Domnul primar raspunde ca asa este, insa prec]Zeaza rnca o data motivele pentru care

exista diferenta de contributie, la cele doua asoiiatii.Domnul primar spune ca'problema

cainilor fara stapan nu putea fi gestion atalanivelul uAT Dobra, intrucat presupunea niste

costuri murt mai mari, care nu puteau fi sustinute de la bugetul local, astfel incat gestiunea

serviciului a fost delegata care asociatia respectiva.Intr-adevar , comparativ cu contributia

de la Asociatia salvital, aceasta pare mare, insa sunt mari si cheltuielile, intruct acestea

presupun interventii pentru ridicarea cainilor fara stapan, vaccinare, microcipare' hrana

acestora, intretinerea adaposturilor'

Domnul Benteu ,p.rr" calaRoscani, a fost o problema a cainilot fara stapan 
'care 

se

pare ca nu a fost gestionata corespunzator de catie asociatie, aspect care a fost supus si

unei consultari Publice.
Domnul primar raspunde ca acestia vin la toate solicitarile primite, in maxim 2 zile de la

primire, iar domnul viceprimar, se ocupa de acest aspect'

Nefiind alte discutii se supune votului deschis ai consilierilor titlul proiectului de

hotarare si fiecare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti'
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' Cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <aLtineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind, aprobarea plalii cotizaliei comunei Dobra pe anul 2921 la Asocialia de Dezvoltare

Intercomunitara 
,,serviciul judelean pentru ocrotirea animalelor fbrd stSpan forma initiala'

La punctul 6 al ordinii de z\r. Aa cuvdntul domnului primar, care prez\ntd proiectul

de hotrare privind achizitionarea unor servicii juridice de consultan\d, de asistenla Ei de

reprezent are aComunei DOBRA, in cadrul instantelor de judecata si raportul

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate-al primarului'

presedintii comisiilor de specialitate au acordat av\z favorabil proiectului de hotarare'

rJrmeazd dezbarerea qi aprobarea titlului proiectului de hotdrare qi a fiecarui articol in

parte.
Domnul consilier Benteu, intreaba cum se achizitioneaza serviciile'

Domnul primar raspunde ca se procdeazapotrivit legislatiei privind achizitiile publice,

in sistem (SICAP).
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 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti'
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <attineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanld, de asistenla qi de reprezentate a

Comunei DOBRA, in cadrul instantllor de judecata privind, forma initiala

La punctul 7 al ordinii de zise dd cuvdntul domnului primar, care prezintd proiectul

de hotrare privind indreptarea erorii materiale din anexa la HCL 4912020 si raportul

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului'

presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

rJrmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdr6re qi a f,recarui 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 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti'
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra> si nici <aLtineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind , indreptarea erorii materiale din anexa la HCL 4912020 forma initiala'

La punctul 8 al ordinii de zise d5 cuvdntul domnului primar, cate prez\nt6 proiectul

de hotrare privinl'aprobarea utilizarii partiale a execedentului rezultar in Bugetul local al

comunei Dobra, inrfgistrat la sfarsitul anului 2o2o si raportul compartimentului de resort

din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

rJrmeazddezbaterea qi apiobarea titlului proiectului de hot[rdre gi a fiecarui articol in

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

hotarare si fiecare articor in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

pentru, de consilierii Prezenti.
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' Cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra> si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA

privind , privind aprobarea utilizarii partiale a execedentului rezultat in Bugetul local al

comunei Dobra, iniegistrat la sfarsitul anului 2020 forma initiala'

La punctul 9 dln suplimentarea ordinii de z\ se dd cuvAntul domnului primar, care

prezintdproiecilde hotrare privind aprobarea valorificarii masei lemnoase in volum de

g63 mc , din fondul forestier proprietatea publica a comunei Dobra si pretului pornire la

negociere/licitatie pentru masa G*nouru pe picior , prin licitatie publica organizata de

administratorul fondului forestier si raporful compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului'

Domnul consilier Rados Adrian , se abtine de la vot, intrucat se afla in confict de

interese
Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

lJrmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotIrire qi a fiecSrui 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 11 voturi

penttu, de consilierii Prezenti.
Se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' Cu

11 voturi<pentru), nefiind voturi<contra> si 1 <abtinere), S-o adoptat HOTARAREA

privind , aprobarea valorificarii masei lemnoase in volum de 863 mc , din fondul forestier

proprietatea publica a comunei Dobra si pretului pornire la negociere/licitatie pentru masa

lemnoasa pe picior , prin licitatie publica organizata de administratorul fondului forestier

forma initiala.
La punctul 10 al din suplimenrareaordinii de z\ se di cuvAntul domnului primar, care

prezint6 proiectul de hotrare privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol

la nivelul UAT comuna Dobra, judetul Hunedoara si raportul compartimentului de resort

din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

IJrmeazd 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 l2 voturi

pentru, de consilierii Prezenti'
se supune votului deschis al consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul ' cu

12 voturi<pentru), nefiind voturi<contra) si nici <aLtineri>, s-a adoptat HOTARAREA

aprobarea modurui de intocmire a Registrurui agricol ra nivelul UAT comuna Dobra,

judetul Hunedoara privind forma initiala'

1 1.- Intrebari, interPelari'
Domnul primar adr..lu cunostiinta consilierilor locali faptul caLazar Company' a

deschis un punct de lucru , in comuna Dobra.In urma deschiderii acestui punct de lucru, au

fost inscrise in evidentele fiscale ale Uat Dobra un numar de 228 de masini ' ceea ce

reprezinta un lucru benefic pentru comuna, intrucat Lazat company este un investitor

serios.Domnul consilier Benteu, spune ca ar fi bine sa fie angajati oameni din comuna

.Domnul primar rapunde ca pentru moment vor lucra cu oamenii lor' insa nu exclude

posibilitaiea de u ,L ,."u locuri de munca in viitorul apropiat'

Domnul consilier Benteu, aduce in atentie noroiul a. p. asfalt, tezultat in urma traficului

cu autobasculante din cariera, si mai spune ca at fi bine ia fie o statie de spalat'Domnul

primar raspunde ca das-ar putea face, nu este o investitie mare, si nici masina de spalat

asfaltul nu face fata.

Domnnul viceprimar Buble spune ca s-a decolmatat santul din cariera'

Domnul primar spune ,u ,nuririle au fost redirectionate pe autostrada , si acum nu mai

sunt probleme asa de mari, cu exeptia a doua-trei masini'

Domnul primar spune ca este in discutie si un proiect social, care va fi demarat cu cei de

la cariera.
Domnul consilier local Ognean, aduce in discutie problemapasunilor pentru animale'Nu

sunt curatate si nu are unde pasuna animalele .rJrmeazadiscutii in contradictoriu, domnul

primar intervine si spune ca vor fi demarate procedurile necesare pentru ca pasunea sa fie

folosita in mod corect.

DomnulconsilierBenteuaduceindiscutiecateva solicitari, care au fost primite din

partea cetatenilor si anume:

1 . Constructia de terenuri sintetice'

Domnul primar raspunde ca a fost prevazut in planul achizitiilor publice pentru

anul in curs.
2.Sistem de supraveghere video in comuna'

Domnul primar raspunde ca se Ya avea in vedere achizitionarea acestora'

3. In ceea ce priveste proiectul pentru apa, nu se poate demarl si canalizarea?

Domnul primar raspunde .u u.r- proiectul se afla in faza de reproiectare' intrucat la

momentul de atunci nu era prevazuta si canalizarea.

Domnul Benteu mai intreab a dacastatia de epurare nu poate fi ecologica'

Domnul primar raspunde ca au fost controale, si nu poate fi pusa in functiune intrucat

nu exista debit necesar pentru atraibacteriile care o populeza.Statia de epurare a fost

proiectata gresit , insa au fost inc.frt" demersurile peniru a putea fi adusa la parametrii

normali de functioanare.
4.Drumurile de la Panc, care duc la terenurile agricole, in speta drumul care duce la

cimitir la Panc si Panc Saliste, sunt degradate'

Domnul primar raspunde ca o mare-parte de vina o au si oamenii intrucat circula cu

tractoare in general, aiunci cand conditiile meteo nu sunt favorabile'

5. Drumul de la Radulesti de la biserica in stanga este neasfaltat '



Domnul primar raspunde ca au fost dusa p\atraacolo, si se va asfalta'

6. podul de peste rau, de la domnul simoc, ieprezintaun pericol mai ales pentru copii,

intrucat nu prezinta siguranta' - . 7 ^^^r^ A^ $narto,,.,,rlfi ar'
Domnul primar raspunde ca este ilegal construit , desi este acolo de foarte multi ani

si a fost folosit in stadiul in care este acum'

Domnul Benteu spune ca artrebui montate macar niste paravane de protectie/plasa sa

nu cada nimeni in rau'

Domnul primar raspunde cayavedea care sunt posibilitatile de a remedia acest

aspect' 
.: ^*l^,,Io-ra hA.r1 Dobra.7. Aducerea unei ambulante perrnanete tn comuna

Domnul primar raspunde ca a depus un proiect in acest sens, in mandatul trecut'

proiect care insa nu s-a putut realtza'

Domnul Benteu spune ca se va interesa personal despre modalitatea de aducere in

comuna a unei ambulante, despre costuri, si daca se poate instala la unitatea de

pompieri de la Dobra.Mai intreab a dacadomnul primar este de acord sa intreprinda

impreuna demersurile necesare, iar domnul primar a raspuns ca este de acord sa

colaboreze pentru modalitatea de aducere in comuna , a unei ambulante'

g. Inregistrarea on-line/video a sedintelor de consiliu local.

Domnul primar raspunde ca deocamdata sedintele consilului local se vor desfasura

SE

in formatul actual ca si Pana acum'

Nefiind alte discutii in cadrul sedintei sau alte probleme de analizat' presedintele de

sedinta declara inchise lucrarile sedintei de consiliu .

Consilier local ,

Benteu Adrian-Ioan Ki.*'o o A*.
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