
ROMANIA
JUDETUL IIUNEDOAITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBRA

Sediul-Dobra, Piata Victoriei nrl, Cod postal' 337215

Te1.0254-283 24 | ;28330 l;Tel-Fax 0254-2 83 I 0 I

E- ma i I : p r i nrariido b$tr!l'a]l-qq{!Lll=

intocmit cu

PR.OCES VERBAI,
oc2rzia ;.oir1.i o.oin.rr. a consiliului local al comunei Dobra,

din dnta de29.07.2021 ' 
ora 14,00

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

29.07 .2021 , ora 14, oo, in sedinta ordinlra, in sala mare de sedinte a Consiliului local

comunal Dobra ,cu unrlatoarea ordine de zi:

l. Depunerea juramantului de catre domnul Nicolaiasa Vasile Emilian al carui

mandat de consilier local, candidat supleant de pe lista Partidului Uniunea

Salvali Romania- a fost validat de catre Judecatoria Deva;

2. pRoIIllcT DII I{OTARARE privind aprobarea modificarii anexei la HcL

4 l l zozo pri v i nd .o,rp-.*- omi s i i l or de spec i al itate al e Consil iului Local

Dobra, initiat de Primar ;

:. pnorncr oe u o iiinA nn privind aprobareaNomenclatorului stradal

ut ffiudelul Hunedoara, initiat de primar;

4.PROIEC.IdeHOTARAREprivindaprobareaexeculieibugetarepe
tri,resrrul II 2021, Getului local al comunei Dobra, initiat de primar;

5. pRolllc.l. DE HOTAIARE , privind analiza stadiului de inscriere a

auutrimestrulII2o2|Eiastabiliriim6surilor
pentru ellcientizarea acest-ei activitali, initiat de primar;

6. pRoIECl. DE tIO'I'ARARE privind acordarea "Diplomei de fidelitate"

familiilor care au i"'t e ani de cds6torie neintreruptd in anul depunerii

cererii 9i care locuiesc Ei au domiciliul in UAT Dobra de cel pulin un an, la

sfarsitul anului 2021, initiat de primar;

7. Intrebari, interPelari'
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local al Comunei Dobra pentru data de

30.06.202[ , ora I 5 ,oo s-a fbcut prin Disp oz\1ia primarulu r nr '87 12021 '

Dispozilia s-a adus la cunogtinp p;blica piin afiqare la sediul Consiliului local

comunal. Convocarea s-a l6cut cu respectareaprevederilor aft'133, alin' (1) ' arl' 134'

alir-r.(l), lit.a),alin.(3), lit. b), alin.(5), aft.135, art.155 , alin.(1) lit' b), lit' e), alin'(3)' lit'

b), art.136, alin. (l) si ale art.f OO atin.11) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr.5l l2Ol 9 pLivind Codul administrativ'
pentru llecare consilier, doarnna Vanatoru Violeta, secretar general UAT Dobra

judetul l-lur-redoara, a intocrnit o invitatie , care s-a comunicat electronic'

In contextul situatiei epiderniologice generate de pandemia coronavirusului SARS-

COV- 2 si a decretarii starii de alerta in Ro-unia potrivit Legii _5512020 
privind unele

m6suri pcntru prevenirca Ei combaterea efectelor pandemiei de covlD-19, desfasurarea

scclintei, a a'ut loc in salzr rnare cle scdinte a Primariei Dobra, unde s-au respecat conditiile

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

persoanele Prczente in sala;

Din numarul de l3 consilieri locali alesi sunt prezenli l3 consilieri, qi anume :

- domnii: Baba Mircea Valer, Ilenteu Adrian -Ioan, Bota Marius Ovidiu , Buble

Rornan,Coltatu Dalia,Meroniuc Stefan, Ognean Daniel, Popa Pompiliu [on' Rados

Aclrian. Sas Ion. 'l'ona Claudiu Sersiu. Nicolaiasa Vasile Emilian :
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in confonnitatc cu p..u.derile O.G 57 12019, qedinla ordinara Consiliului local

corrunal este legal constituitd.
La Eedin[a ordinara participa de drept doamna vanatoru violeta, secretarul general

tJA'f Dobra.

Domnul primar, declard deschisa gedinla informAnd c6 este intrunit cvorumul legal

pentru deslbgurarea Eedinlei.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot : ordinea de zi si procesul verbal al sedintei

anterioarc, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi'

Secretarul general al I.JA'| Dobra, propune inceperea sedintei cu depunerea

Juramantulr_ri, de catre domnul Nicoraiasa vasire Emilian , ca urmare a validarii mandatului

de co.silier local al candidatului supleant Nicoldiasa vasile-Emilian de pe lista Partidului

Uniunea Salvali Romania , prin Incheierea civila nr.2403rccr2o21 pronuntata in sedinla

din canrera de consiliu din data de og.o1.2oz1,in dosarur nr. 4s74lzzll202l precum si de

Incheiereri civila din acclasi dosar , prin care s-a indreptat eroarea materiala.Se procedeaza

la depr-rncrea juramantului ,de catre domnul Nicolaiasa Vasile Ernilian '

[,a punctul 1 al ordin_ii d9 z\ se d6 cuvantul domnului primar, care prezinta

pltOIIjC.t.UL DE HO'I'ARARE privind aprobarea modificarii anexei la HCL 4112020

privind componenta cornisiilor de specialitate ale consiliului Local Dobra, referatul de

aprobare si raportul con"rpartimentului de resoft'
preseclir-rtii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

[Jrmeaz6 dezbaterea gi aprobarea titlului proiectului de hotdrdre qi a fiecarui articol in

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

hotarare si l-recare articol in parIe, cu obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

pentn, 0 abtincri, 0 voturi impotriva de consilierii prezenti.

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

Cu 12 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat

I1O.I.AI1AI1I1A, privind aprobarea modificarii anexei la I{CL 4112020 privind

corxponenta.omisiilor de specialitate ale Consiliului I-ocal Dobra, in forma initiala'

La punctul 2 al ordin-ii d9 zi se di cuvdntul domnului primar, care prezinta

pRolEc'l.l.jl- DE, HOTARARE, privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei

Dobra,juclelul Flunedoara, referatul de aprobare si raporlul compartimentului de resofi'

prese6intii comisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

Urmeaz6 dezbaterea Ei aprobarea titlului proiectului de hot6rdre qi a fiec6rui articol in

partc.
Nelli,d alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de

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

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

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

Cu l2 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri>, s-a adoptat

IIO'I.AIIARI1A , privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Dobra,jude{ul

I-lunedoara, in forma initiala
l,a punctul 3 al ordin_ii de zi se dd cuv6ntul domnului prir"r-rar, care ptezinla

pRolllc'l'tjI- DE FIO'|ARARE, privind aprobarea execuliei bugetare pe trimestrul II

2021,a bugetului local al comunei Dobra referatul de aprobare si raportul

compartimentului de resort.

Presedintii comisiilor de specialitate

urmcazS dezbaterea 9i aProbarea

pafic.

au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

titlului proiectului de hotarare qi a fiec[rui articol in
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hotarare si fiecare articol in parIe, cu obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

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

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

Cu l2 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat

IIO.I.ARAREA , privind aprobarea execuliei bugetare pe trimestrul II 2021, a bugetului

local al comunei Dobra in tbrma initiala

La punctul 4 al orclinii d9 zi se d6 cuvantul domnului primar, care prezinta

pRolEcl.l.Jl. DE HOTARARE privind analizastadiului de inscriere a datelor in

registrul agricol pentru trimestrul lr zo2l qi a stabilirii mdsurilor pentru eficientizarea

aclstei activitali, referatul de aprobare si raportul comparlimentului de resort'

presedintii comisiilor de speciaiitate au u.oidut avizfavorabil proiectului de hotarare'

1;.neazd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotdr6re Ei a fiecdrui articol in

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

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

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

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

Cu 12 voturi<pentru), voturi impotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat

IIO.I'ARAI1I1A , piirind anal\zastadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru

trimestrul II zo2i qi a stabilirii rndsurilor pentru eficientizarea acestei activitali, in forma

initiala
La punctul 5 al ordin_ii dg zi se dd cuvantul domnului primar, care prezinta

PROIEC.I-IjL DE I-IO'|ARARE, privind acordarea "Diplomei de fidelitate" familiilor care

au implinit 50 de ani de c6s6torie neintreruptd in anul depunerii cererii qi care locuiesc qi

au dorniciliul ir-r UA'f Dobra de cel pulin un an, la sfarsitul anului 2021, referatul de

aprobare si raporlul cornpartimentului de resort'
prcseclintii colrisiilor de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotarare'

t1.ne azd dezbaterea qi aprobarea titlului proiectului de hotSrare qi a fiecirui articol in

pat1e.

Ncl.rind alte discutii se supune votului deschis al consilierilor titlul proiectului de

l-rotarare si {iecare articol in parle, cu obiectiuni au fost aprobate fiecare cu 12 voturi

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

Se supune votglui deschis al consilicrilor locali, proiectul de hotarare in intregul '

Cu l2 voturi<pcntru), r'oturi irnpotriva <0 > si 0 <abtineri), s-a adoptat

IIO.I.AI1ARIIA , privind acordarea 
;Diplo-.i de fidelitate" familiilor care au implinit 50 '

de ani de cSsdtorie neintreruptd in anul dlpunerii cererii si care locuiesc Ei au domiciliul in

UA'f Dobra de cel pulin un un, la sfarsitul anului 2O2l , in forma initiala

7' lntrebari' interpelari 
^a+^rr A r-i^- rnan en,rnrr oq ,t der ivire la

Dornnr_rl consiliei Iocal Benteu Adrian Ioan , spune ca a depus o petttte cu pr

locul numit ,,Barice,, vrea sa stie despre cum se va solutiona.Domnul primar spune ca in

cel mai scurl timp se va solutiona.Domnul Meroniuc intreaba daca nu ar fi bine ca oamenii

sa fie instiintati cand vor incepe lucrarile, ca sa nu fie ocupat domeniul public'Domnul

primar raspunde ca nu poate stabili data cu exactitate, insa cand vor incepe lucrarile

oamenii vor tr anuntati.l)ornnul viceprimar intreaba consilierii locali daca au vreo sugestie

sau propunere despre cLul ar trebui remediate problema de acolo.Domnul Benteu spune ca

ar trebui curatata d. u.g.tutie apoi pavata.Domnul primar spune ca este obligatia cetatenilor

sa curete si sa intretinaln fata propiietatilor , chiar daca este domeniul public, acest lucru

cste o obligatie cetateneasca prin lege, inclusiv proprietarii magazinelor au aceasta

obligatie ,sa intertina curatenia si igienizarea'
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daca se face referire Ia er. Domnul primar spune ca nu.Domnul Benteu insa intervine si

spune ca nu va plati nici un i*porit pana cand nu 
-se 

vor initia proiectele depuse de el' si

.1.,. ,. ocupa in primarie de proiectei Doamna coltatu intreaba despre ce proiecte este

vorba? Domnul prirnarcprn. ca bugetul local este mic.Survine o discutie in contradictoriu

intre domnul Benetu si domnul pririar despre modul in care ar trebui atrasi banii.Domnul

Benteu spune ca eravorba despre proiectele pe fonduri '

Dornnul primar spune ca a fost facut drumul la Bujoru

Domnul consilier ognean ca a fost solutionata si problema cu drumul de la Mihaiesti, si

ca arrnai fi drumul de ia Giorgiuti care ar trebui facut, Domnul primar raspunde ca se face

si acel drum.
Nefiind alte discutii in cadrul sedintei sau alte probleme de analizal presedintele de

sedinta declara inchise lucrarile sedintei de consiliu .

Consilier local ,

Buble Roman

SFI,CRIiTAR general

ioleta
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