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PROCES VI1],RBAI,
intocmit cu ocazia qedin(ei ordinare a Consiliului local al comunei Dobra,

din data de 27.05.2021 , ora 15,00

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

27.05.2021, ora 15, oo, in sedinta ordinara, in sala mare de sedinte a Consiliului local
comunal l)obra ,cu urfiratoarea ordine de zi:

l. l'}ROlIl,C'I'de IIOTAITARE privind aprobarea unor masuri pentru zonarea
fiscala a comunei Dobra, judetul Hunedoara , initiat de primar.

2.PROIECT de tIO I'ARARE privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru
toatc pajistile proprietarilor si/sau detinatorilor legali ai comunei Dobra, initiat de primar.

3.PROIILC'I'de [IO'I'ARARE privind aprobarea inchirierii domeniului public Ei
privat, terenuri qi constructii, aflat in administrarea/proprietatea comunei Dobra precum Ei

aprobarea regulamentului de inchiriere prin licitalie publica, initiat de primar.
4. PROIEC'I'de IIO'IARARE, privind acordarea unui mandat special

repreze ntantului uAT Dobra in Adunarea Generald a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
IN'I'E,RCOMTINITARA ,, SISI'EMI.JI- INTEGRAT DE, GESTIONARE A DESEURILOR
JUDE'I'UL I IIJNI:DOARA, initiat de primar.

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

2l .05.2021, ora 15 ,oo s-a lEcut prin Dispozilia primarului nr.6312021.
Dispozilia s-a adus la cunoqtin{a publicd prin afigare la sediul Consiliului local

cornunal. Convocarea s-a frcut cu respectarea prevederilor ar1.133, alin. (l) , art. 134,
alin.(l), lit.a),alin.(3), lit. b), alin.(5), art.l35, art.155, alin.(1) lit. b), lit. e), alin.(3), lit.
b), art.136, alin. (1) si ale art.l96 alin.(1) lit. b)din Ordonanta deurgentaaGuvernului
nr.5l l20l 9 privind Codul adrninistrativ.

Pentru fiecare consilier, doamna Vanatoru Violeta, secretar general UAT Dobra
judetul llunedoara, 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 Rornania potrivit Legii 5512020 privind unele
r-rrdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor panderniei de COVID-19, desfasurarea
scdintei, a avut loc in sala mare de sedinte a Primariei Dobra, unde s-au respecat conditiile
obligatorii : purtarea rnastii de protectie in spatiile inchise si distantarea sociala, intre
persoanele prezente in sala;

Din r-rumdrul de l3 consilieri locali alesi sunt prezenli I 1 consilieri, Ei anume :

- dornnii: Baba Mircea Valer, Benteu Adrian -Ioan, Bota Marius Ovidiu , Buble
Itoman,Coltatu Dalia, Jurjurnan Paul Vlad ,Meroniuc Stefan, Ognean Daniel, Popa
Pornpiliu Ion, Rados Adrian , Sfirlogea Adrian Aurel,

- consilieri absenti: Sas lon, -fona Claudiu Sergiu
irr conlorrnitate cu prevederile O.G 5712019, qedinla extraordinara Consiliului local

cornunal este legal constituiti.
I-a Eedinla ordinara participa de drept doamna Vanatoru Violeta, secretarul general

tJAl'Dobra.
Domnul primar, declard deschisd qedinla inform6nd cd este intrunit cvorumul legal

pentru deslbEurarea gedinlei.
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anterioare, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
I-a sedinta consilului local participa si domnul Bucovicean Alin, cu scopul de aprezenta

consilului local dorinta sa de a se implica in reorganizarea echipei de fotbal din comuna

Dobra.Asociatia Sporliva exista deja, copii sunt suficienti pentru a sustine echipa, si sunt

alocate si fonduri pentru functionarea ei.Domnul primar raspunde ca deja a discutat cu

clornnul Bucovicean si ca i s-a comunicat acestuia cu ce poate sustine consiliul local echipa

de lbtbal.Doamna consilier Coltatu, spune ce cei care vor reconstitui echipa de fotabl sa fie

copii din cornuna, si nu din alte parIi, domnul Rados intervine si spune ca nici el nu este de

acord sa vina copii din alte UAT-uri la echipa de fotbal.Domnul prirnar spune ca copii ar

trebui selecati.Domnul Ognean spune ca ar trebui reluate activitatile sportive de lupte,

deoarcce nu toti copii vor sa joace fotbal.Domnul Benteu spune ca ar trebui reluata

activitatea si de catre Ansambulul Folcloric.Domnul primar spune ca dupa ce se infiinteaza

echipa de fbtabl va face un calcul estimativ pentru a vedea cheltuielile la care se ajunge cu

lunctionarea ei.

La punctul I al ordinii de zi se dd cuvAntul domnului primar, care prezinta

PROIIIC'I'IJL DE l{O1'zfnenp privind aprobarea unor tnasuri pentru zonarea fiscala a

comunei Dobra, judetul I-lunedoara , referatul de aprobare al primarului, raportul

compartirnentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Dornnul consilier Benteu spune ca dupa calcule rezultazona B la Panc si Panc Saliste,

si nu zona A, si intreaba daca este normal asa.

Dornnul prirnar raspunde ca potrivit legislatiei in vigoare si aplicarii acesteia este normal

sa fie incadrate in zona A.
Presedintii comisiilor de specialitate au acordat av\z favorabil proiectului de hotarare.

Urmeazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdr6re Ei a fiec6rui articol in

parte. I)omnul Benteu voteaza impotriva , domnul Meroniuc se abtine de la vot.

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

hotarare si flecare articol in par1e, cu obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 9 voturi

pentru, I abtinere, 1 vot impotriva de consilierii prezenti'

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

Cu 9 voturi<pentru), voturi irnpotriva <1 > si I <abtiners), S-& adoptat

IIO'[AIIAREA , privind aprobarea unor masuri pentru zonarea fiscala a comunei Dobra,
judetul l-h-rnedoara,in forma initiala.

La punctul 2 al ordinii de zi se di cuvAntul domnului primar, care prezinta

PROII|CTUL DIt I{OI'AnAnp privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate

pajistile proprietarilor si/sau detinatorilor legali ai comunei Dobra, referatul de aprobare al

prirnarului, rapoftul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

prirr-rarului.
Presedintii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.

l)rmeazd dezbaterea Ei aprobarea titlului proiectului de hotdr6re qi a fiecdrui articol in

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

hotarare si ficcare articol in parte, nefiind 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 I I voturi<pentru), voturi<0 > si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA ,

privind aprobarea arnenajamentului pastoral pentru toate pajistile proprietarilor si/sau

detinatorilor legali ai cotnunei Dobra, in forma initiala.
l,a punctul 3 al ordinii de zi se dd cuvAntul domnului primar, care prezinta

pltOIE,CT'IJL DII IIOTARARI: , privind aprobarea inchirierii domeniului public qi

privat, terenuri gi construclii, aflat in adrninistrarea/proprietatea comunei Dobra precum qi
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pri,rarului, rapoftul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

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

lJrmeazddezbaterea qi apiobarea titlului proiectului de hot6r6re qi a fiecarui articol in

pafie. Domnul Benteu spune ca nu au fost trecute si persoanele fizice, iar doamna secretar

general spune ca va reexamina cele spuse'

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

hotarare si fiecare articol in parte, nefiind 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 I I voturi<pentru), voturi<0 > si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA 
'

privind aprobarea inchirierii dorreniului public Ei privat, terenuri gi construcfii' aflat in

administrarea/proprietatea comunei Dobra precum qi aprobarea regulamentului de

inchiricre prin licitalie publica, in forma initiala.

I-a nunctul 4 al ordinii de zi se dE cuvAntul domnului primar, care prezinta PRO-IECTUL

iiiffinp,p,i',inaacordareaunuimandatspecialreprezentlfulrAT-Dobrain
Adunarea Generala a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMLNITARA "
SISTEMIJT- INTEGRAT DE GESTIONARE A DE$EURILOR JUDETUL

I,IUNIIDOARA, referatul de aprobare al primarului' raporlul compartimentului de resort

din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
presedintii comisiilor i. specialitat. ,, u.ordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

U.neaz6 dezbaterea qi apiobarea titlului proiectului de hotdrdre qi a fiec6rui articol in

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

hotarare si 1.recare articol in parte, nefiind obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 11 voturi

pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti'

Se supune votului deschisal consilierilor locali, proiectul de hotarare in intregul '

cu l1 voturi<pentru), voturi<o > si nici <abtineri>, s-a adoptat HOTARAREA ,

privind , acordarea unui mandat special reprezentTPl-T y1]- Dobra in Adunarea GeneralS

a ASoCIAI,IEI DE DE,ZVOLTA.RE INTERCOMLNITARA ,, SISTE,MUL INTEGRAT

DE, GESTIONARE, A DE$EURILOR JUDETUL HLTNEDOARA in forma initiala.

5. Intrebari, interPelari
Domnul Blnteu ,prn. ca in localitatile Stincesti si Stincesti Ohaba nu exista

transport public de persoane.Domnul primar raspunde ca transportatorul a renuntat }a

traseu, insa in luna iunie va fi o noua iicitatie unde va fi licitat si traseul care cuprinde si

Stincesti si Stincesti ohaba.Doamna coltatu spune oa acum sunt o multime de persoane

carc circula cu masini proprietate personala .Domnul Meroniuc intreaba daca microbuzele

scolare nu pot fi folosite in acest scop, insa domnul primar raspunde ca este strict intrezis ,

acestea au un regirn sPecial.

Domnr-rl IJenteu aduce in discutie faptul ca un drum de acces din localitatea Stincesti

Ohaba, la domnul Mocanu F-lorin , nu este practicabil.Domnul viceprimar spune ca nu se

poate intra la drum intrucat accesul este obturat de o gradina particulara pe care sunt

plantati pruni.' 
Nefiind alte discutii in cadrul sedintei sau alte probleme de

sedinta declara inchise lucrarile sedintei de consiliu . 
SE

Consilier local ,

llota IVarius Ovidiutr*

resedintele

E'I'

_ V:rnatoru Violeta

de


