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NR. 84/01.03.2021 

Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Dor Mărunt din data de 26.02.2021 

 

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

primarului comunei Dor Marunt nr. 143/19.02.2021, 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 26.02.2021, 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. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria Lehliu Gară: Dumitrache Dan, 

Herea Mihăiță, Popa Lucia Carmen 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de  29.01.2021. 

3. Proiect de hotărâre modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/03.11.2020 privind constituirea Comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate – inițiator primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV, anul 2020 – inițiator 

primar 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ – teritorială a 

comunei Dor Mărunt – inițiator primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare ”Notă conceptuală” și ”Temă de 

proiectare” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială 

nr. 1 Dor Mărunt Sat” – inițiator primar 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 1/12.02.2021 la Contractul de concesiune nr. 

MECMA 16/26.01.2010 a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea Dor Mărunt, 

privind extinderea zonei concesionate a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în 

localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga Gară, Înfrățirea și Pelinu – inițiator primar 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea cadrelor didactice navetiste pe 

lunile decembrie, anul 2020 și ianuarie, anul 2021 – inițiator primar 

9. Diverse 

i. Primarul comunei anunță retragerea de pe ordinea de zia proiectului de hotărâre   

              Primarul comunei anunță retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ – teritorială a comunei Dor Mărunt întrucât este necesar 

un aviz de la Serviciul de înmatriculări. 

i. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  03.11.2020. 

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

•  

Primul punct pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de Judecătoria 

Lehliu Gară: Dumitrache Dan, Herea Mihăiță, Popa Lucia Carmen. 
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Secretarul general al comunei invită, în ordine alfabetică, următorii consilieri pentru depunerea 

jurământului: Dumitrache Dan, Herea Mihăiță, Popa Lucia Carmen. Aceștia, cu mâna pe Constituție și Biblie, 

rostesc următorul jurământ: „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dor Mărunt .  Aşa să îmi ajute Dumnezeu!” 

•  

Punctul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de  29.01.2021. 

Președintele de ședință prezintă consilierilor locali procesul verbal al ședinței ordinare  din 29.01.2021. Nu 

sunt discuții. Procesul verbal este aprobat în unanimitate. 

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

Punctul 3: Proiect de hotărâre modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/03.11.2020 privind constituirea 

Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate.  

Secretarul general: Se completeaza locurile vacante din cadrul Comisiilor de specialitate ale consiliului local conform 

HCL nr. 61/2020. Consilierul  Herea Mihăiță îi ia locul dlui Purcărea Cristian în Comisia juridică iar consilierii 

Dumitrache Dan și Popa Carmen înlocuiesc în Comisia de Învățămnt pe Stamate Laura și Prevenda Irina  

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV, anul 2020  

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate.  

- Nu sunt discuții.  

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare ”Notă conceptuală” 

și ”Temă de proiectare” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala 

Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt Sat” 

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate.  

Primarul comunei: Anul trecut am solicitat Companiei Naționale de Investiții să fim incluși în proiectele de investiții 

pentru modernizarea și extinderea Școlii gimnaziale Dor Mărunt Sat. Am fost informați că vom primi finanțare și trebuie 

să începem să întocmim documentațiile prevăzute de lege. Prin extinderea corpului de clădire vom avea toalete în interiorul 

clădirii, sală de mese, camera centralelor etc. 

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 1/12.02.2021 la Contractul de 

concesiune nr. MECMA 16/26.01.2010 a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea 

Dor Mărunt, privind extinderea zonei concesionate a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale în localitățile Ogoru, Dâlga, Dâlga Gară, Înfrățirea și Pelinu. 
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Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate.  

Ion IACOMI: În urma modificării legii gazelorîncheiem un act adițional la contractul pe care îl avem deja în derulare 

prin care extindem aria de concesiune în toate satele comunei. Deja am demarat întocirea studiilor de fezabilitate pentru 

Dâlga și Ogoru. Cel de la Ogoru este finalizat, cel de la Dâlga va fi finalizat, probabil, prin luna aprilie iar concesionarul 

va extinde rețeaua de gaze în cele două sate ale comunei. Până acum nu a făcut asta pentru că legislația îl ocrotea însă 

modificările legislative îl obligă să ducă gazele în toate localitățile pe care le avem în contract. 

Dl consilier Herea Mihăiță: Am și eu o întrebare, de ce cer carte funciară cetățenilor care doresc să se racordeze la 

rețeaua de gaz? 

Ion IACOMI: Era obligație să ai carte funciară și până acum. Ei vor să se asigure că cine solicită racordare la rețeaua 

de gaze este și proprietar.  

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

 

Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor pentru deplasarea 

cadrelor didactice navetiste pe lunile decembrie, anul 2020 și ianuarie, anul 2021  

Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate.  

Secretarul general: Sumele sunt mai mici față de alte perioade pentru că profesorii nu s-au mai deplasat la școli. Au 

decont directorii, contabilul și câțiva profesori. 

Proiectul de hotărâre este adoptat în unanimitate 

•  

 

Punctul 8. Diverse.  

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

- Domnilor consilieri, permiteți să declar ședința închisă. 

 

              Președinte de ședință  

                     Ioan TUDOR 

L.S.            Secretar general 

      Constantin Alecsandru VĂTAFU 


