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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DOBARCENI 

  

PROCES - VERBAL 

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

30 04 2020  

 

               Sedinţa      ordinară   a Consiliului Local Dobarceni a fost convocată prin Dispoziţia Nr .58/23 04 2020 

emisă de Primarul  comunei Dobarceni. 

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

în data de  30 04 2020. 

Publicitatea şedinţei  din data de  30 04 2020 s-a realizat şi  prin afişarea ordinii de zi la avizierul 

instituţiei ,conform procesului verbal de afişare nr. ______/2020  

 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  toti cei 11 consilieri.  

. 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 Livinschi Radu, Bunduc Dorel-viceprimar , avand si calitatea 

de consilier local. Dna Cimbru Liliana-secretarul comunei Dobarceni  si   Duduta Daniel  consilier 

Compartiment cadastru  .   

               D-l primar Livinschi Radu în conformitate cu prevederile art 135 alin 7 si 8 din OUG nr 57/2019 privin 

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.Aprobarea proiectului de  hotarare  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local al comunei Dobarceni din lunile  aprilie- iunie     2020 

3.Aprobarea proiectului de hotarare   privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2021  cu rata inflatiei de 3,8% 

 

             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 

11 consilieri prezenti au votat prin vot deschis - pentru, prin  ridicarea mainii - ordinea de zi . 
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Primarul arata ca trebuie ales pe o perioada de 3 luni un nou presedinte de sedinta .   

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

 Comisia pentru agricultura activitate economico financiara, protectia mediului si turism - acordă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre şi propune aprobarea acestuia. 

 

Se fac propuneri, Dl Hodan Simion propune pe dl Cismanescu Dumitu . Se supune votului propunerea. 10 consilieri 

prin vot deschis, prin ridicarea mainii proiectul de hotarare, iar dl Cisnanescu  s-a abtinut. Deci se adopta  Hotararea nr 

12/ 30 04  2020  privind   alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Dobarceni din 

lunile   ianuarie – martie    2020. 

 

             Primarul  o invita pe dl Cismanescu    sa preia  conducerea sedintei . 

Dl Cismanescu , multumeste plenului pentru increderea acordata  si  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, pentru procesul verbal in forma prezentata. 

Se trece  la  punctul 3:  Aprobarea proiectului de hotarare   privind indexarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul 2021  cu rata inflatiei de 3,8% 

. 

Iniţiator proiect: primar Livinschi Radu; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele 

 Comisia pentru agricultura activitate economico financiara, protectia mediului si turism - acordă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre şi propune aprobarea acestuia. 

. 

.   

 D l    preşedinte de şedinţă, intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 

Supune la  vot proiectul de hotărâre. Toti  cei  11 consilieri au votat pentru prin vot deschis, prin 

ridicarea mainii proiectul de hotarare.  

Deci se adopta  Hotararea nr .13 /30 04  2020    privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2021  cu rata inflatiei de 3,8% 

. 

          Ordinea de zi este epuizata. 

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

ordinare a Consiliului Local  Dobarceni de azi,  30 04 .2020. 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                                                     Secretar   general                                         

  Cismanescu Dumitru 

                          Cimbru Liliana 


