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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DOBARCENI 

Nr.556/19 02 2021 

 

PROCES - VERBAL 

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

de 19 02 2021  

 Sedinţa   ordinară   a Consiliului Local Dobarceni a fost convocată prin Dispoziţia  

Nr.19/12 02   2021   emisă de Primarul  comunei Dobarceni. 

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

consilieri  în data de  12 02   2021 

Publicitatea şedinţei  din data de 12 02   2021s-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 toti  cei 11 consilieri  locali  

. 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 . 

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

dna Cimbru Liliana-secretarul general al comunei Dobarceni  si dl Simionovici Dumitru   

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. nr.8/12 02 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

3. Proiect de hotarare. nr Nr 9/12 11 2021privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 

a 

riscurilor în comuna Dobarceni  

4.Proiect de hotarare 10/12 02 2021 privind aprobarea   taxei speciale de salubrizare în Comuna 

Dobarceni  Județul Botosani , pe anul 2021 

5.Proiect de hotarare Nr 11/12 02 2021privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de 

întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de plată 

datorate bugetului local de către persoanele fizice,  

care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială  

a comunei Dobârceni 



  

 

 2 

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  

 

 Dl primar Bunduc Dorel  mulțumește d nei Iliescu Monica  pentru activitatea 

desfășurata in calitate de președinte de ședința  , si roagă plenul sa desemneze pe o perioada de trei 

luni a unui nou președinte de ședința ,se fac propuneri.  

Dna Profireanu Niculina  propune  pe dl Mantaluta Puiu  . in urma numărării voturilor se constata 

ca au votat 10 consilieri pentru . 

Se adopta hotărârea nr 8/19 02 2021  privind alegerea președintelui de ședința . 

 Dl Bunduc Dorel roagă pe dl Măntăluța Puiu  –președintele de ședința sa preia conducerea 

lucrărilor ședinței.  

 Dl primar propune ca  înainte de trecerea la ordinea de zi, sa prezinte plenului   

doua petitii înaintate de  dl Simonovici Dumitru, care sunt citite . 

In conținutul petițiilor a menționat  faptul ca  înstrăinarea unor terenuri aflate in proprietatea  UAT 

Dobârceni  , in speța referindu-se  la iazul Moara Negri   sa se facă doar cu aprobarea locuitorilor  

printr-un referendum , A mai solicitat  tragerea la răspundere din punct de vedere juridic,a 

angajaților care in mod ilegal si au îndeplinit  atribuțiile de serviciu , fata de angajatul de la 

compartimentul –situații de urgenta , căruia prin hotărâre judecătorească  UAT Dobârceni a fost 

obligata  la plata unor sume de bani , 

  A mai solicitat  trimiterea către unitățile școlare  de  materialele necesare la curățenie 

si dezinfecție  pentru protecția copiilor  ,    prevăzute   pentru combaterea COVID 19, precum si 

marcarea  perimetrului de trecere pietoni  in zona unităților de învățământ  pentru siguranța 

copiilor  Totodată  solicitând amplasarea in localitatea Brateni  a unei oglinzi  rutiere pe drumul 

județean  către Mihălășeni  cu același scop siguranța copiilor si cetățenilor . 

Consilierii locali  au hotărât ca in funcție de posibilitățile financiare si importanta celor solicitate 

sa fie duse la îndeplinire  . 

 

 Dl Măntăluța  Puiu    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  3. Aprobare proiect de hotarare  Nr 9/12 11 2021 privind aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire ariscurilor în comuna Dobarceni  

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

 Comisiile  de specialitate  - acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre şi propun aprobarea 

acestuia.  

 Dl     preşedinte de şedinţă, intreaba dacă   sunt observaţii  la acest proiect de hotărâre. 
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 Avand in vedere ca nu sunt observatii se supune la vot proiectul de hotarare in forma 

propusa. Pentru  proiectul de hotărâre susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii 

,toti cei.11 consilieri prezenti astfel -10 pentru si dlLivinschi Radu se abtine  , 

Deci se adopta  Hotararea nr .9 /19 02 2021   privind  aprobare Planului de analiză şi acoperire 

ariscurilor în comuna Dobarceni 

Se trece la punctul 4 .Aprobarea proiectului de  hotarare  privind  Proiect de hotarare nr . 

10/12 02 2021 privind aprobarea   taxei speciale de salubrizare în Comuna Dobarceni  Județul 

Botosani , pe anul 2021. 

 

Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

 

 Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. Comisiile  de specialitate  - acordă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre şi propun aprobarea acestuia 

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

Dl Livinschi Radu arata ca nu este deacord cu tariful si pretul pe gospodarie si tona este 

deja stabilit , de ce s-ar mai trece prin consiliul local . 

Dl Ciocoiu Mihai arata ca ar trebui achizitionata o masina de gunoi pentru  colectat  si 

transportul la platforma. 

Dl Mandric Marin arata ca sunt comune unde exista serviciu de salubrizare propriu. 

Se supune la  vot proiectul de hotărâre.  consilieri 11 consilieri au votat prin vot deschis, 

prin ridicarea mâinii, astfel  10 pentru  dl Livinschi Radu impotriva 

Deci se adopta  Hotararea nr .10/19 02 2021         privind aprobarea   taxei speciale de 

salubrizare în Comuna Dobarceni  Județul Botosani , pe anul 2021 

Se trece la punctul 5. Proiect de hotarare  Nr 11/12 02 2021privind aprobarea scutirii de la 

plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor 

obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni. 

 Iniţiator proiect: primar Bunduc Dorel; 

Se  prezinta  proiectul  de hotarare si materialele. Comisiile  de specialitate  - acordă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre şi propun aprobarea acestuia 

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

Dl Iacob Mihai arata ca trebuie instiințați cetațenii , de personalul de la  impozite  care ar 

trebui sa treaca pe la contribuabili o zi pe saptamana sa le dea instiintarile si sa incaseze impozitele 

st taxele . 

La APIA  sâ nu se dea adeverinte pana nu platesc taxele  si impoziiele  

Pentru amenzile datorate sa se faca la instanta actiuni pentru a se transforma in zile de munca in 

folosul comunitatii. 

 Se supune la  vot proiectul de hotărâre.  consilieri 11 consilieri au votat prin vot deschis, 

prin ridicarea mâinii, astfel  10 pentru , dl Livinschi Radu se abtine  
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Deci se adopta  Hotararea nr .11/19 02 2021privind aprobarea scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor 

obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni 

 

 Se trece la alte discuții: 

Dl Iacob Mihai arata ca trebuie sa  se actioneze cu  antiderapant  pe drumuri bcomunale si  

Dj sa se puna parazapezi spre Cismanesti si in alte locuri care sunt inzapezite usor la viscol. 

Sa se tualeteze copacii   care ajung la firele de lumina si telecomunicatii. 

Dl Mandric trebuie imprastiat antiderapant  si curatate trotuarele. 

Dl Bunduc Dorel prezinta adresa Curtii de conturi privind stadiul ducerii la indeplinere si 

remedierea celor constatate. 

Din luna martie se va începe eliberarea adeverințelor la fermieri  

In Brăteni se va extinde aducțiunea de apa  

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,  19 02   .2021. 

 

 Preşedinte de şedinţă                                                        Secretar   general 

 Mantaluta Puiu 

                                                                                                             Cimbru Liliana 


