ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DOBARCENI
Nr. 288/28 01 2022
PROCES - VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei odinare a Consiliului Local al Comunei Dobarceni din data
de 28 01 2021
Sedinţa ordinară a Consiliului Local Dobarceni a fost convocată prin Dispoziţia
Nr, Nr.14/ Nr.14/19 01 2022 emisă de Primarul comunei Dobarceni.
Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Convocator, care a fost transmis doamnelor şi domnilor
consilieri în data de 19 01 2022.
Publicitatea şedinţei din data de 19 01 2022 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 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 dnii Vechiu Mircea si Mihai
Dorel.
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 H O T A R Â R E nr 1/15 01 2022 privind aprobarea retelei scolare ce va
functiona in comuna DOBÂRCENI in anul scolar 2022- 2023
3 . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 2/15 01 2022 privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei DOBARCENI
şi
serviciile publice ale Consiliului Local DOBARCENI pentru anul 2022
4 . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 3/15 01 2022 privind 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
.5 PROIECT DE H O T A R Â R E nr 4/15 01 2022 privind aprobarea PLANULUI de actiuni
sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã a beneficiarilor venitului minim
garantat
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6. PROIECT DE H O T A R Â R E nr 5/15 01 2022 privind nominalizarea de către consiliul
local al Comunei Dobarceni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei
Dobarceni
7 PROIECT DE

H O T A R Â R E nr 6/15 01 2022 Executia Bugetara pe anul 2021

8. Proiect de hotarare nr .7/15 01 2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Dobârceni,
judetul Botoșani
9 Proiect de hotarare nr 8/15 01 2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, declasarea si
casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Unității Administrativ
Teritoriale Dobarceni
10, PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 9/15 01 2022 Privitor la: aprobarea scoaterii din
funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia, tipul Super Nova, cu
numărul de înmatriculare BT 22 PCD și a microbuzului marca Fiat cu numărul de înmatriculare
BT 03 XIW, din parcul auto al comunei Dobârceni, cu o valoare de inventar de 15098,10 lei
respectiv 99440,11 lei, în vederea predării la REMAT
11 PROIECT DE H O T A R Â R E nr 10/15 01 2022 Privind analiza stadiului de inscriere a
datelor in Registrul agricol pentru anul 2021, si aprobarea Programului de masuri privind
eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol
12 PROIECT DE H O T A R Â R E nr 11/15 01 2022 Privind aprobarea Notei de
fundamentare pentru obiectivul de investiție „Amenajare sistem de evacuare a apei pluvialke pe
DC 24”
13. Raport privind activitatea asistentilor personali
14 Raport privind inventarierea
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 roagă pe dl Matiescu Marcel –președintele de ședința sa preia
conducerea lucrărilor ședinței.
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Dl Matiescu Marcel 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 cei 11 consilieri au votat pentru, procesul verbal in forma prezenta,
Se trece la punctul 2. . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 1/15 01 2022 privind aprobarea
retelei scolare ce va functiona in comuna DOBÂRCENI in anul scolar 2022- 2023
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr .1/28 01 2022 privind aprobarea retelei scolare ce va functiona in
comuna DOBÂRCENI in anul scolar 2022- 2023
Se trece la punctul 3. . . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 2/15 01 2022 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
DOBARCENI şi serviciile publice ale Consiliului Local DOBARCENI pentru anul 2022
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr .2/28 01 2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei DOBARCENI şi serviciile publice ale
Consiliului Local DOBARCENI pentru anul 2022
Se trece la punctul 4. . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 3/15 01 2022 privind 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
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Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr .3/28 01 2022 privind 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 punctul 5. PROIECT DE H O T A R Â R E nr 4/15 01 2022 privind aprobarea
PLANULUI de actiuni sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã a
beneficiarilor venitului minim garantat
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr 4/ 28 01 2022 privind aprobarea PLANULUI de actiuni sau de
lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã a beneficiarilor venitului minim
garantat
Se trece la punctul 6 . PROIECT DE
H O T A R Â R E nr 5/15 01 2022 privind
nominalizarea de către consiliul local al Comunei Dobarceni a doi consilieri locali care vor avea
calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale secretarului general al Comunei Dobarceni
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr 5/28 01 2022 . privind nominalizarea de către consiliul local al
Comunei Dobarceni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei
Dobarceni
Se trece la punctul 7 . PROIECT DE H O T A R Â R E nr 6/15 01 2022 Executia Bugetara
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
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Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii , cei.11
consilieri prezenti au votat satfel 10 pentru dl Livinschi Radu se abtine.
Deci se adopta Hotararea nr 6/28 01 2022 . privind Executia Bugetara pe anul 2021.
Se trece la punctul 8 . Proiect de hotarare nr .7/15 01 2022 privind aprobarea Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al
comunei Dobârceni, judetul Botoșani
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr 7/28 01 2022 . privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Dobârceni,
judetul Botoșani
Se trece la punctul 9 . 9 Proiect de hotarare nr 8/15 01 2022 privind aprobarea scoaterii din
funcțiune, declasarea si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul
Unității Administrativ Teritoriale Dobarceni
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
Dl

preşedinte de şedinţă, 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 susmentionat au votat prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ,toti
cei.11 consilieri prezenti
Deci se adopta Hotararea nr 8/28 01 2022 . privind aprobarea scoaterii din funcțiune,
declasarea si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Unității
Administrativ Teritoriale Dobarceni.
Se trece la punctul 10 PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 9/15 01 2022 Privitor la:
aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca
Dacia, tipul Super Nova, cu numărul de înmatriculare BT 22 PCD și a microbuzului marca Fiat
cu numărul de înmatriculare BT 03 XIW, din parcul auto al comunei Dobârceni, cu o valoare
de inventar de 15098,10 lei respectiv 99440,11 lei, în vederea predării la REMAT
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
Dl

preşedinte de şedinţă, intreaba dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre.
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Dl Ciocoiu arata ca trebuie luate vouchere de la Remat pentru masinile predate la casare.
Avand in vedere ca nu sunt si alte 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
Deci se adopta Hotararea nr 9/28 01 2022 . privind : aprobarea scoaterii din funcțiune, în
vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia, tipul Super Nova, cu numărul de
înmatriculare BT 22 PCD și a microbuzului marca Fiat cu numărul de înmatriculare BT 03
XIW, din parcul auto al comunei Dobârceni, cu o valoare de inventar de 15098,10 lei respectiv
99440,11 lei, în vederea predării la REMAT
Se trece la punctul 11 PROIECT DE H O T A R Â R E nr 10/15 01 2022 Privind analiza
stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul 2021, si aprobarea
Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul
agricol
niţiator proiect: primar Bunduc Dorel;
Se prezinta proiectul de hotarare si materialele. 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.

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
Deci se adopta Hotararea nr 10 /28 01 2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul agricol pentru anul 2021, si aprobarea Programului de masuri privind eficientizarea
activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol
Se trece la punctul 12 12 PROIECT DE H O T A R Â R E nr 11/15 01 2022 Privind
aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiție „Amenajare sistem de evacuare a
apei pluvialke pe DC 24”
niţiator proiect: primar Bunduc Dorel;
Se prezinta proiectul de hotarare si materialele. 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.

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 ,cei.11
consilieri prezenti au vota astfel 10 pentru dl livinschi Radu se abtine
Deci se adopta Hotararea nr 11 /28 01 2022 Privind aprobarea Notei conceptuale pentru
obiectivul de investiție „Amenajare sistem de evacuare a apei pluvialke pe DC 24”
Se trece la punctul 13 Este prezentat Raport privind activitatea asistenților personali din anul
2021 de către dl Bunduc Dorel primar.
Se trece la punctul 14 este prezentat Raport privind inventarierea patrimoniului realizata la
sfârșitul anului 2022 ,precizându-se ca nu au fost constatate lipsuri in gestiune.
Se trece la discutii:
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In continuare dl primar arata ca este o solicitare scrisa a Cooperativei Agrodob privind
prelungirea contractului de concesiune al pășunii. Si solicita consilierilor ca la o viitoare ședința de
consiliu sa se pronunțe in legătura cu acest fapt : dl Vechiu face o scurta prezentare a activității
desfășurate de Cooperativa , arătând ca trebuie construita o groapa de gunoi pe comuna așa cere
Agenția de Mediu ,perdele de protecție , umbrar pentru animale , fertilizarea imasului si trebuie
respectate toate condițiile prevăzute in amenajamentul pastoral ,
Dl Ciocoiu Mihai propune sa se facă întâlniri cu crescătorii de animale la cămin pentru a se
consulta in legătura cu modul de administrarea al pășunii.
De asemenea arata ca este o slicitare din partea dnei Vechiu Elena pentru a cumpăra terenul
concesionat.
Dl Livinschi arata ca din loc Brateni nu este nici un consilier in consiliu , nu este reprezentat satul
doar cetățenii de acolo ar fi in măsura sa se pronunțe. Si propune consultarea si a cetateni lor din
Brateni.
Dl primar saolicta consilierilor sa se gandeasca si sa dea o sugestie in legătura cu administrarea
iazului Moara Negri , care este autorizat pe 5 ani .
Radu Livinscvhi propune – iazul Moara Negri sa fie ca sursa de apa la fermieri.
In continuare dl Hodan Simion arata ca in Murguta sunt la Federiuc si la Cotruta niște tuburi
care pot fi folosite la alte poduri.
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, 28 01 2022
Preşedinte de şedinţă

Secretar general

Matiescu Marcel
Cimbru Liliana
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