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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DOBARCENI 

 

PROCES - VERBAL 

Încheiat cu ocazia şedinţei extraodinare  a Consiliului Local al  Comunei Dobarceni  din data 

de 27. 11   2020 

 

 Sedinţa   extraordinară   a Consiliului Local Dobarceni a fost convocată prin 

Dispoziţia Nr . Nr.150/23 11   2020 emisă de Primarul  comunei Dobarceni. 

Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Convocator, care a fost transmis doamnelor şi 

domnilor  consilieri  în data de  23 11  2020. 

Publicitatea şedinţei  din data de 23 11  2020 s-a realizat şi  prin afişarea ordinii de zi 

la avizierul instituţiei ,conform procesului verbal de afişare 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003  republicată,  privind transparenţa 

decizională în administraţia publică.. 

Secretarul comunei Dobarceni verifica nominal prezenta consilierilor, constatand din 

consultarea condicii de prezenţă  că sunt   prezenti 10consilieri dl Mandric Marin fiind invoit. 

. Şedinţa este legal constituita, potrivit prevederilor art.137 din OUG nr 57/2019 

privind Codul Administrativ,si isi poate desfasura lucrarile, se respecta masurile de protectie  

impuse  privind distanta sociala (masti si manusi) 

La lucrarile sedintei, participa dl primar  Bunduc Dorel.  dl Matiescu Marcel 

viceprimar si dna Cimbru Liliana-secretarul comunei Dobarceni   participa si dl Nechifor 

Constantin 

D-l primar Bunduc Dorel. în conformitate cu prevederile art 135 alin 7 si 8 din OUG 

nr 57/2019 privind Codul adminstrativ, supune spre aprobare proiectul ordinii de zi  de care 

consilierii au luat deja cunostinţă  din invitaţia trimisă de secretar. 

Ordinea de zi propusa este : 

1.Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 

2.proiect de Hotarare  privind delegarea primarului  Bunduc Dorel în vederea semnării 

documentelor în relația cu A.F.I.R. 

3 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea numarului de burse si cuantumului unei 

burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei DOBIRCENI  

aferent anului  scolar 2020-2021 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 la nivelul Comunei 

Dobârceni 
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5 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare BVC 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie  la 31  09 2020. 

 

Se consultă plenul consiliului local dacă mai sunt şi alte probleme urgente care nu pot fi amânate,  

care pot fi incluse in ordinea de zi, binenţeles dacă sunt respectate prevederile art.  136  din OUG 

nr 57/2019 privind Codul Administrativ, privind existenţa raportului  de specialitate al 

compartimentului de resort al aparatului propriu şi dacă comisia de specialitate s-a pronunţat 

asupra problemei ce constituie urgenţă. 

Având în vedere faptul că nu mai sunt şi alte probleme se supune la vot proiectul ordinii  de zi în 

forma propusă, cei 10 consilieri prezenti au votat prin vot deschis - pentru, prin  ridicarea mainii - 

ordinea de zi . 

 

. 

Dl primar Bunduc Dorel roaga pe dna Iliescu Monica –președintele de ședința sa preia 

conducerea lucrarilor sedintei . 

Dna Iliescu Monica    invita secretarul comunei   sa  prezinte si sa  supuna spre aprobare  

procesul verbal al şedinţei anterioare, care a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util 

in conformitate cu prevederile art.138,alin. (15) din  OUG nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

Secretarul prezinta procesul verbal incheiat in sedinta  anterioara si il supune spre aprobare. 

Toti  consilieri  au votat pentru,  procesul verbal in forma prezenta 

 

Se trece  la  punctul  2.proiect de hotarare  privind delegarea primarului  Bunduc Dorel 

în vederea semnării documentelor în relația cu A.F.I.R. 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

Intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Avand in vedere ca nu sunt observatii se supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa. 

Pentru  proiectul de hotărâre. 10 consilieri  prezenti au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii , 

Deci se adopta  Hotararea nr .31 /27 11   2020    privind delegarea primarului  Bunduc 

Dorel în vederea semnării documentelor în relația cu A.F.I.R. 

Se trece la punctul  3 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea numarului de burse si 

cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza 

comunei DOBIRCENI  aferent anului  scolar 2020-2021 

 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. 
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DL Livinschi Radu a propus cele 18  burse  din care 3 sociale si 15 de merit  acordate elevilor 

cu rezultate bune la invatatura sa fie in cuantum de 60 lei pe luna. 

Intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii. 

Deci se adopta  Hotararea nr .33/27 11   2020    Privind aprobarea numarului de burse si 

cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza 

comunei DOBIRCENI  aferent anului  scolar 2020-2021 

 

Se trece la punctul  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 la nivelul Comunei 

Dobârceni 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. 

Dl Livinschi arata ca soferul de la boldo sa nu stea pe drum si  beneficarul sa  nu  fie taxat 

 

Dl Ciocoiu arata ca pe timpul deplasarii boldo nu este in sarcina si  poate fi stabulita  o 

taxa mai mica. 

Acest proiect de hotărâre este dezbatut si votat  pe fiecare  categorie de impozit si taxa 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii. 

Deci se adopta  Hotararea nr .35/27 11   privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru 

anul 2021 la nivelul Comunei Dobârceni 

 

Se trece la punctul 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare BVC 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. 

intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii proiectul de hotarare 

Deci se adopta  Hotararea nr .32 /27 11   2020   privind  rectificarea BVC 

Se trece la punctul 6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie  la 31  09 

2020. 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 
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Supune la  vot proiectul de hotărâre. 10 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii proiectul de hotarare dl Radu Livinschi  se abtine Deci se adopta  Hotararea 

nr .34 /27 11   2020   privind  aprobarea contului de executie bugetara. 

Dl Livinschi Radu arata ca localitatea Brateni nu are reprezentant in Consiliul Local si 

propune sa se facă demersurile  pentru a se desemna un delegat satesc. 

Dl Hodan Simion arata ca dl viceprimar trebuie sa aiba in vedere decolmatarea 

santurilor si sa atentioneze cetatanii referitor la mentinerea curateniei  iar cand se fac 

subtraversari pentru apa sa se aibă in vedere repararea  drumului . 

Dna Profireanu Niculina arata ca trebuie intretinute santurile de catre cetatenii satului 

respectiv , 

Primarul arat ca in peroada imediat urmatoare se vor amplasa parazapezi in zonele cu 

risc de inzapezire si faptul ca s-a procurat antiderapant si s-a depus in_depozite pe maginea 

drumului. 

Ordinea de zi este epuizata. 

D l. preşedinte de şedinţă multumeste consilierilor pentru prezenţă şi declara închise lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local  Dobarceni de azi,  27 11   .2020. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                       Secretar   general 

Iliescu Monica 

                                                                                                             Cimbru Liliana 


