
 
                ROMANIA 

JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 
 

            Încheiat astăzi 27.09.2021, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Dârlos, convocată prin 

Dispoziţia dlui. Primar Lupu Ioan, dispoziţie cu nr. 89 emisă la data de 20 septembrie 2021. 

           Prezenţi la şedinţă: Bota Nicolae, Barbu Marian, Bîrză Radu Nicolae, Borcea Cosmin Iacob, 

Brătian Beniamin Dumitru, Brătian Florin, Proștean Vasile Florin, Gornic Mihai Cornel, Hodîrnău 

Nicolae, Lăpădat Ioan, Nonu Ionel Gabriel, Paraschiv Dan Marius. 

 

          Participa dl primar Lupu Ioan,  dna. Secretar general al comunei Dârlos, Rus Cosmina-Diana, 

dna Frăsineanu Roxana, inspector comp.contabilitate și dna Fetean Nicoleta Diana, consilier, 

compartiment Achiziții publice și Resurse Umane 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare care este votat în unanimitate dupa care 

se trece la  alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni. 

 Se propune președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni , dl consilier local Brătian 

Florin, care este votat în unanimitate dupa care se trece la prezentarea Ordinii de zi și Ordinea 

suplimentară a ședinței ordinare. 

 

 Dl. Brătian Florin, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi și Ordinea suplimentară a 

ședinței ordinare : 

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

comunei Dârlos, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni. - inițiator primar Lupu Ioan. 

2. Proiect de hotărâre  privind suplimentarea si rectificarea bugetului local al comunei Dârlos 

pe trimestrul III, anul 2021, la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare 

.-  inițiator primar Lupu Ioan. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 

Dârlos, județul Sibiu, la data de 30 iunie 2021. -  inițiator primar Lupu Ioan. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Dârlos, județul Sibiu, aprobate  prin HCL Dârlos nr. 

6/2021 modificate și completate prin HCL Dârlos nr.18/2021 -  inițiator primar Lupu Ioan. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ,, Sistem de canalizare menajera in localitatea Curciu din comuna Dârlos jud. 

Sibiu”, derulat în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Locală - inițiator primar Lupu 

Ioan. 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.15/2021 privind atestarea apartenenței la 

domeniul privat al comunei Dârlos a imobilului – teren, situat în extravilanul localității 

Curciu, identificat prin parcela 820/1, – categoria de folosință pășune, în suprafață de 2,27 ha 

în vederea amplasării unui rezervor de apă, operațiune absolut necesară Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 

județul Sibiu și H.C.L. nr.16/2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 



UAT Dârlos a imobilului – teren, situat în extravilanul localității Curciu, identificat prin 

parcela 820/1, – categoria de folosință pășune, în suprafață de 2,27 ha în vederea amplasării 

unui rezervor de apă, operațiune absolut necesară Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu. - 

inițiator primar Lupu Ioan. 

7.  Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Dârlos, județul Sibiu, prin Consiliul Local 

al comunei Dârlos, județul Sibiu, cu unități administrative teritoriale limitrofe Municipiului 

Mediaș, în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară- zonă 

metropolitană.-  inițiator primar Lupu Ioan. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către comuna Dârlos, județul Sibiu a Ghidului de 

bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona 

montană și colinară în Județul Sibiu.-  inițiator primar Lupu Ioan. – proiect retras de pe 

ordinea de zi, de către inițiator. 

9. Diverse.    

PROIECTUL ORDINII DE ZI SUPLIMENTARE: 

 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de  finanțare  și a indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare străzi în localitatea Curciu, comuna Dârlos, 

județul Sibiu”. .-  inițiator primar Lupu Ioan. 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de  finanțare  și a indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții ,,Rețea canalizare în localitatea Valea Lungă, comuna 

Dârlos, județul Sibiu”. .-  inițiator primar Lupu Ioan. 

 

Se supune la vot Ordinea de zi respectiv Ordinea suplimentară a ședinței ordinare care sunt votate in 

unanimitate dupa care se trece la dezbateri. 

 

La punctul 1 al Ordinei de zi s-a adoptat  Hotărârea nr. 42 /2021 privind alegerea președintelui 

de ședință al Consiliului local al comunei Dârlos, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni, fiind ales dl. 

Consilier local Brătian Florin cu 13 voturi “pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul 

de 13 aflaţi în funcţie. 

La punctul 2  al Ordinei de zi se prezintă privind suplimentarea si rectificarea bugetului local al 

comunei Dârlos pe trimestrul III, anul 2021, la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. 

Se dă cuvântul dnei. inspector Frăsineanu Roxana, pentru a prezenta referatul de specialitate. 

Dl consilier local Paraschiv Dan – câți bani am primit la rectificare? 

Dna. inspector Frăsineanu Roxana -  am primit 107 mii lei. 

 

Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 43 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 3  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local al comunei Dârlos, județul Sibiu, la data de 30 iunie 2021. 

Se dă cuvântul dnei. inspector Frăsineanu Roxana, pentru a prezenta referatul de specialitate. 

Având în vedere faptul că nu sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 44 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 



 

 

 La punctul 4  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dârlos, 

județul Sibiu, aprobate  prin HCL Dârlos nr. 6/2021 modificate și completate prin HCL Dârlos 

nr.18/2021. 

Se dă cuvântul dnei. Fetean Nicoleta Diana, consilier, compartiment Achiziții publice și Resurse 

Umane pt a prezenta referatul de specialitate. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – la Sala de sport, ar trebui să fie administrator un profesor de 

sport, din această cauză eu o să mă abțin. 

dl. consilier local Paraschiv Dan – motivele mele sunt altele pentru care nu o să votez ”pentru„ la 

acest punct, pe care le-am mai adus în discuție și în trecut și nu are rost să le mai spun încă o dată. 

 Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi 

a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 45 /2021 cu 11 voturi 

,,pentru”, 1 vot ”împotrivă” dl.consilier local Paraschiv Dan,  1 ”abținere”- dl. Consilier local 

Nonu Gabriel, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

 La punctul 5  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Sistem de canalizare menajera in 

localitatea Curciu din comuna Dârlos jud. Sibiu”, derulat în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală - inițiator primar Lupu Ioan. 

Se dă cuvântul dnei. Fetean Nicoleta Diana, consilier, compartiment Achiziții publice și Resurse 

Umane pt a prezenta referatul de specialitate. 

Având în vedere faptul că nu sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 46 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

 La punctul 6  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind revocarea H.C.L 

nr.15/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dârlos a imobilului – teren, 

situat în extravilanul localității Curciu, identificat prin parcela 820/1, – categoria de folosință pășune, 

în suprafață de 2,27 ha în vederea amplasării unui rezervor de apă, operațiune absolut necesară 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și 

Dumbrăveni, județul Sibiu și H.C.L. nr.16/2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al UAT Dârlos a imobilului – teren, situat în extravilanul localității Curciu, identificat prin 

parcela 820/1, – categoria de folosință pășune, în suprafață de 2,27 ha în vederea amplasării unui 

rezervor de apă, operațiune absolut necesară Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu.  

 

Se dă cuvântul dnei. Fetean Nicoleta Diana, consilier, compartiment Achiziții publice și Resurse 

Umane pt a prezenta referatul de specialitate. 

Având în vedere faptul că nu sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 47 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 7 al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind asocierea comunei Dârlos, 

județul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Dârlos, județul Sibiu, cu unități administrative 



teritoriale limitrofe Municipiului Mediaș, în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară- zonă metropolitană. 

Se dă cuvântul dlui. Primar Lupu Ioan, pentru a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

dl. primar – această asociație de dezvoltare intercomunitară- zonă metropolitană se constituie în 

scopul realizării în comun a unor proiecte de investiții publice, care să conducă la îmbunătățirea 

calității vieții cetățenilor și creșterea nivelului de trai. 

dl. primar – nu presupune mărirea taxelor și impozitelor locale. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – eu vreau cu invocarea art. 8 din Legea 351/2001, adică cu 

consultarea publică, înainte. 

dl. consilier local Paraschiv Dan - și eu sunt de acord ca înainte să fie o dezbatere publică. 

dl. consilier Proștean Vasile – Florin prezintă avantajele și dezavantajele acestei zone metropolitane 

și asocierea în astfel de asociații. 

 În continuare, mai sunt unele discuții pe marginea acestui subiect, și se hotărește acordarea 

votul nominal la acest Proiect de hotărâre. 

1. BOTA NICOLAE,  Partidul Național Liberal –”pentru” 

2. BARBU MARIAN, Partidul Social Democrat – ”împotrivă” 

3. BÎRZĂ RADU NICOLAE,  Partidul Național Liberal –”pentru” 

4. BORCEA COSMIN-IACOB, Partidul Național Liberal- –”pentru” 

5. BRĂTIAN BENIAMIN DUMITRU, Partidul Național Liberal - ”abținere” 

6. BRĂTIAN FLORIN, Partidul Național Liberal-”pentru” 

7. PROȘTEAN VASILE FLORIN, Partidul Național Liberal  –”pentru” 

8. GORNIC MIHAI CORNEL,  Partidul Național Liberal -”pentru” 

9. HODÎRNĂU NICOLAE,  Partidul Național Liberal - –”pentru” 

10. LĂPĂDAT IOAN, Pro România –”împotrivă” 

11. NICOARĂ SILVIU NICOLAE, Partidul Național Liberal -”pentru” 

12. NONU IONEL GABRIEL, Partidul Oamenilor Liberi- ”abținere”- cu condiția art.8 

din Legea 351/2001 

13. PARASCHIV DAN MARIUS, Alianta USR PLUS- ”abținere”- cu condiția art.8 din 

Legea 351/2001. 

 

 Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi 

a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 48 /2021 cu 8 

voturi,,pentru”2 voturi ”împotrivă”, dl. consilier local Lăpădat Ioan și dl. Barbu Marian, 2 

”abțineri” dl. Consilier local Nonu Gabriel și dl.Paraschiv Dan pentru a celor 13 consilieri 

prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 8  al Ordinei de zi se prezintă  Proiectul de hotărâre privind aprobarea de către 

comuna Dârlos, județul Sibiu a Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție 

pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu.-  inițiator primar Lupu Ioan. – 

proiect retras de pe ordinea de zi, de către inițiator, motivat de emailul Consiliului Județean Sibiu 

din data de 22.09.2021 înregistrat la Primăria Comunei Dârlos, județul Sibiu, sub nr. 

3457/23.09.2021  prin care se comunică faptul că  Ghidului de bune practici pentru amenajarea 

traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu, au 

survenit mai multe modificări și completări  și este necesară adoptarea  de către Consiliul Județean 

Sibiu, a unei alte forme, completate și modificate. 

 



 

 

La punctul 1  al Ordinei de zi suplimentare se prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

cererii de  finanțare  și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Reabilitare străzi 

în localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu”. 

Se dă cuvântul dlui. Primar Lupu Ioan, pentru a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

dl. primar Lupu Ioan - prin adresa Ministerului Dezvoltării, s-a comunicat perioada de 

depunere a cererilor de finanțare (22.09.2021-08.11.2021) pentru obiectivele de investiții prin 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny". În cadrul programului se pot realiza obiective de 

investiţii pe care noi ne putem plia în comuna Dârlos : sisteme de canalizare şi staţii de epurare a 

apelor uzate și drumurile publice.  

 Noi acum trebuie să aprobăm  cererea de  finanțare  și indicatorii tehnico-economici la 

obiectivul de investiții ,,Reabilitare drumuri publice din  localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul 

Sibiu”. Dacă mai sunt întrebări? 

 Având în vedere faptul că nu sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 49 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 2  al Ordinei de zi suplimentare se prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 

cererii de  finanțare  și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,,Rețea canalizare 

în localitatea Valea Lungă, comuna Dârlos, județul Sibiu”. 

Se dă cuvântul dlui. Primar Lupu Ioan, pentru a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

Având în vedere faptul că nu sunt întrebări, după prezentarea referatului de specialitate şi a 

Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 50 /2021 cu 13 voturi 

“pentru”, pentru a celor 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

Se trece la punctul 9 al Ordinii de zi: -DIVERSE: 

Dl. Președinte de ședință: Se înscrie cineva la cuvânt? 

 

dl. consilier local Nonu Gabriel – eu aș avea ceva de discutat. 

- Încălzirea la școală ar trebui să se facă cu panouri fotovoltaice. 

dl. primar – așa s-a și făcut proiectul  cu panouri fotovoltaice și centrală termică. 

Dl. Președinte de ședință – se mai înscrie cineva la cuvânt? 

Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări și luări de cuvânt, Ordinea de zi s-a epuizat, 

sedinţa s-a încheiat. 

        Presedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DÂRLOS, 

     BRĂTIAN FLORIN                                            RUS COSMINA-DIANA 

          

 


