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NR. 55/02.02.2021 

Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Dor Mărunt din data de 29.01.2021 

 

 Sedința ORDINARĂ a Consiliului Local al comunei Dor Mărunt a fost convocată prin Dispoziția 

primarului comunei Dor Marunt nr. 100/22.01.2021, in conformitate cu prevederile art 133 alin (1) și art 134  alin 

(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, pentru data de 29.01.2021, ora 10.00, la sediul primăriei 

Dor Mărunt 

La ședință participă domnul Primar Ion IACOMI, secretarul general al comunei, Vatafu Constantin 

Alecsandru, consilierii locali in functie.  

       In urma apelului nominal se constata prezenta a 12 consilieri locali in functie, din cei 12 consilieri locali 

care formează Consiliul local Dor Mărunt, existand cvorumul necesar dezbaterii ordinii de zi.  

            Președintele de ședință, domnul Ion SIMION, dă citire ordinii de zi: 

1) Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  23.12.2020. 

2) Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, a unor mandate de consilieri locali. 

3) Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare. 

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de investiții ”Grădinița 

cu program normal – 3 grupe, localitatea Dâlga, com. Dor Mărunt, jud. Călărași”. 

5) Proiect de hotărâre privind înrolarea UAT Dor Mărunt în Sistemul Național Electronic de Plată online a 

taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar și modul în care este suportat comisionul bancar. 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiții ”Studiu de fezabilitate pentru extindere rețea de distribuție gaze naturale în com. Dor Mărunt, 

sat Dâlga, jud. Călărași”. 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste 

pe lunile octombrie și noiembrie, anul 2020. 

8) Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Dor Mărunt în vederea exercitării 

atribuțiilor în Adunarea Generală a  Asociaților din cadrul ADI ”ECOAQUA” Călărași. 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar. 

10) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dor Mărunt, jud. Călărași. 

11) Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile terenuri. 

12) Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II  al anului 2020 şi 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

13) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie, anul 

2021. 

14) Diverse 

Primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele trei proiecte de hotărâre: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării imobilului ”Dispensar Medical”, situat în sat Dâlga, str. 

Eroilor nr. 48, înscris în Cartea Funciară a comunei Dor Mărunt cu nr. 21542, imobil ce face parte din 

domeniul privat al comunei Dor Mărunt  
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2) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de piatră de carieră concasată pentru reparația 

străzilor 

3) Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea 

secretarului general al comunei Dor Marunt 

 

Se supune la vot: voturi pentru:  12, împotrivă - , abțineri - 

•  

Primul punct pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 23.12.2020. 

Președintele de ședință prezintă consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinare  din 23.12.2020. Nu sunt 

discuții. Procesul verbal este aprobat în unanimitate. 

•  

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale 

a mandatului, a unor mandate de consilieri locali Prevenda Irina, Purcărea Cristian Florin și Stamate Laura Elena 

Nu sunt discuții. Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de 

înmormântare. 

Secretarul comunei: Este o hotărâre care s-a mai adoptat în trecut. Dl primar a dorit să actualizeze plafoanele 

sumelor pe care le poate acorda. 

Primarul comunei: acordăm pentru cei cu ajutor social, pentru cei care au decedat și au avut ajutor social sau pentru 

cei cărora le-a luat foc locuințele, situații de genul ăsta și pentru persoane fără venituri.  

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de investiții 

”Grădinița cu program normal – 3 grupe, localitatea Dâlga, com. Dor Mărunt, jud. Călărași”. 

Ion IACOMI: este vorba de actualizarea proiectului, au început-o acum 4 ani, s-au tot schimbat firmele care execută 

lucrarea, între timp au mai crescut prețurile iar noi avem un procent de cofinanțare și trebuie să demarăm licitația pentru 

partea noastră- centrala termică, locul de joacă, fosa septică, împrejmuirea. Proiectul este întocmit de Ministerul Educației, 

noi îl punem în aplicare. 

Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru și o abținere. Consilierul Ionuț ENE s-a abținut. 

•  

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind înrolarea UAT Dor Mărunt în Sistemul Național Electronic de Plată 

online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar și modul în care este suportat comisionul bancar. 

Secretarul comunei: Dorim să înrolăm Primăria Dor Mărunt pe site-ul ghișeul.ro  pentru a facilita plata taxelor și 

impozitelor online, cu cardul bancar. Acum se poate plăti cu cardul doar la casieria primăriei. 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate pentru extindere rețea de distribuție gaze naturale în com. Dor 

Mărunt, sat Dâlga, jud. Călărași”. 
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Ion IACOMI: Noi am avut anul trecut un deviz făcut de un specialist însă acum, pentru obținerea finanțării din 

partea U.E.  se cer acele rețele inteligente prin care se pot citi contoarele de la distanță. Vom întocmi un S.F. pentru extindere. 

Poate îl terminăm până prin aprilie.  

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice 

navetiste pe lunile octombrie și noiembrie, anul 2020. 

Nu sunt discuții 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Dor Mărunt în vederea 

exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a  Asociaților din cadrul ADI ”ECOAQUA” Călărași. 

Secretarul general: Sunt proiecte de hotărâri ale Asociației care se pot vota numai după ce fiecare Consiliu local 

membru al Asociației  își exprimă opțiunea printr-o  hotărâre de împuternicire. Toți membri Ecoaqua au fost de acord în 

A.G.A.  ca să se dea o singură hotărâre care să fie valabilă pentru modificări ale statutului Asociației. Altfel mereu era nevoie 

de împuternicire și trebuia să se aștepte după fiecare localitate în parte în funcție de cum își organizau ședințele de Consiliu 

local. 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar. 

Ion IACOMI: Este vorba de suma pentru efectuarea studiului de fezabilitate pentru extiderea rețelei de gaze de la 

Dâlga. Utilizăm acești bani deoarece proiectul de buget o să fie, probabil, adoptat în luna martie. 

Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri. Consilierii Tănase Virgil și Ionuț Ene s-au abținut. 

•  

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dor Mărunt, jud. Călărași. 

Ion IACOMI: Salariile nu se modifică, rămân la nivel de luna decembrie a anului 2020. 

Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru și un vot împotrivă. Dl. consilier Tudor Nicolae a votat împotrivă. 

•  

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat a unor imobile 

terenuri. 

 Ion IACOMI: Sunt mai multe imobile pe care le-am identificat, le-am făcut schițe, le inventariem și vor avea destinația 

de locuri de casă pentru tineri. La Dâlga lângă C.I.S., aici în Dor mărunt pe str. Islazului, mai sunt și pe Valea Gerului câteva. 

 Secretarul comunei: Acum le inventariem, le facem cărți funciare, le lotizăm și apoi, prin hotărâre de consiliu vom 

acorda locuri de casă tinerilor 

Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri. Consilierii Tănase Virgil și Ionuț Ene s-au abținut. 

•  

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru 

semestrul II  al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

 Secretarul comunei: De doua ori facem analiza înscrierii datelor în Registrul agricol.El se ține doar în format 

electronic. Este completat în proporție de 92 %.  

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 
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•  

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și 

aprilie, anul 2021. 

Secretarul comunei: Vă invit să faceți propuneri: 

Ion SIMION: Îl propun pe Tudor Ioan. Nu mai sunt alte propuneri. 

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării imobilului ”Dispensar Medical”, situat în sat 

Dâlga, str. Eroilor nr. 48, înscris în Cartea Funciară a comunei Dor Mărunt cu nr. 21542, imobil ce face parte din 

domeniul privat al comunei Dor Mărunt. 

 

Nu sunt discuții. Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru și trei abțineri. Domnii consilieri Tudor Nicolae, Ene 

Ionuț și Tănase Virgil s-au abținut. 

•  

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de piatră de carieră concasată pentru 

reparația străzilor 

 Ion Iacomi: sunt câteva străzi din Dâlga și câteva din Dor Mărunt 

Ion SIMION: La Dâlga avem str. Libertății, Macului, Magnoliei și Florilor iar la Dor Mărunt Zorilor, Nicolae Iorga 

și Panduri.  

Proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru și trei abțineri. Domnii consilieri Tudor Nicolae, Ene Ionuț și Tănase 

Virgil s-au abținut. 

•  

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru 

evaluarea secretarului general al comunei Dor Marunt 

Bârcă Alexandru: Îl propun pe Tudor Ioan  

Ion SIMION: O propun pe doamna Enache Veronica 

Secretarul:: vă  rog să propuneți pe altcineva în locului dlui Tudor, este și viceprimar și ar fi bine să fie altcineva.  

Ion Simion: Și pe dna Bujor Aurelia.  

Doamna Enache Veronica și doamna Bujor Aurelia sunt propuse membri ai Comisiei.  

Proiectul este adoptat cu unanimitate de voturi 

•  

 Punctul 17. Diverse.  

 Ion Simion: Avem o cerere de la dl. Stamate Mihai, din comuna Dor Mărunt,  prin care solicită cumpărarea 

terenului de sub clădirea pe care a cumpărat-o. Este vorba de terenul din Șos. București – Constanța nr. 45. Fostul 

proprietar a avut concesiune pe acel teren. Haideți să acordăm un vot de principiu dacă îi vindem sau nu.  

 Solicitarea este respinsă cu 9 voturi împotrivă și 3 pentru, optându-se pentru continuarea concesiunii. Domnii 

consilieri Tudor Nicolae, Ene Ionuț și Tănase Virgil au votat favorabil. 

 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai sunt alte probleme. Nu mai sunt.  

Domnilor consilieri, permiteți să declar ședința închisă. 

 

              Președinte de ședință  

                     Ion SIMION      Secretar general 

                           Constantin Alecsandru VĂTAFU 


