
 
                ROMANIA 

JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 
 

            Încheiat astăzi 30.07.2021, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Dârlos, convocată prin 

Dispoziţia dlui. Primar Lupu Ioan, dispoziţie cu nr. 76 emisă la data de 26 iulie 2021. 

           Prezenţi la şedinţă: 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. 

          Lipsește dl. Viceprimar Bota Nicolae. 

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

Frăsineanu Roxana, inspector comp.contabilitate și dna. Trif Simona Magdalena, inspector, comp. 

Asistență Socială și Autoritate Tutelară. 

 

 Dl. Borcea Cosmin-Iacob, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul 

de investiţie “Rigolizare și reabilitare podețe în comuna Dârlos, județul Sibiu ” inițiator 

primar Lupu Ioan. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul 

de investiţie ”Amenajare trotuare în comuna Dârlos, județul Sibiu„-  inițiator primar Lupu 

Ioan. 

3. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumirii obiectivului de investiții ,,Asfaltare strazi 

in localitatea Valea Lungă” în ,,Asfaltare strazi in localitatea Valea Lungă aferente 

obiectivului Reabilitare străzi în localitatea Curciu și Valea Lungă” precum și modificarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului, aprobați prin H.C.L. Dârlos  

nr.33/30.06.2021.  -  inițiator primar Lupu Ioan. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Local Dârlos,  județul Sibiu. -  inițiator primar Lupu Ioan. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de  burse acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat din comuna Dârlos, județul Sibiu, aferente semestrului 

II, din anul școlar 2020-2021. - inițiator primar Lupu Ioan. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local al comunei Dârlos 

pe anul 2021 respectiv aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020, pentru 

finanțarea Secțiunii de dezvoltare .- inițiator primar Lupu Ioan. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, 

forma actualizată iulie 2015-  inițiator primar Lupu Ioan. 

8. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali pe semestrul I anul 2021.  

9. Diverse.    
 

Se supune la vot ordinea de zi respectiv procesul verbal al ședinței anterioare care sunt votate 

in unanimitate dupa care se trece la următoarele  puncte de pe ordinea de zi. 



 

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

tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Rigolizare și reabilitare podețe în comuna 

Dârlos, județul Sibiu. 

 

Se dă cuvântul dlui primar Lupu Ioan pt a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

dl. primar – acești indicatori pot fi modificați dacă este cazul prin Dispoziție de șantier. 

- dacă vor fi modificări bineînțeles că vom hotărî împreună. 

dl. consilier local Non Gabriel – se pot defalca pe fiecare tronson?; 

dl. primar – le-am scos pe fiecare tronson. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – pe str. Morii, pe partea dreaptă unde locuiesc dl. Pop Adrian și dl. 

Nonu Nicolae acolo ar trebui un pod de acces. 

Dl. Primar – se vor cuprinde pe baza solicitărilor lor. 

 

În continuare, mai sunt unele discuții pe marginea acestui subiect, apoi după prezentarea 

referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă 

Hotărârea nr. 35 /2021 cu 12 voturi “pentru”, pentru a celor 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 

aflaţi în funcţie. 

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

tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare trotuare în comuna Dârlos, 

județul Sibiu„. 

 

Se dă cuvântul dlui primar Lupu Ioan pt a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

După prezentarea referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  

şi se adoptă Hotărârea nr. 36  /2021 cu 12 voturi “pentru”, pentru a celor 12 consilieri prezenţi din 

totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 3  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind schimbarea denumirii 

obiectivului de investiții ,,Asfaltare strazi in localitatea Valea Lungă” în ,,Asfaltare strazi in 

localitatea Valea Lungă aferente obiectivului Reabilitare străzi în localitatea Curciu și Valea Lungă” 

precum și modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului, aprobați prin H.C.L. 

Dârlos  nr.33/30.06.2021. 

dl. primar – proiectantul a omis să introducă referitor la străzile propuse  pentru asfaltare în 

localitatea Valea Lungă lungimea  de 1075 metri ( o stradă în lungime de 825 m și o stradă în 

lungime de 250 m). 

- valorile și cantitățile au rămas aceleași, nu s-a schimbat nimic. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – nu are strada o lungime de  250 m. 

dl. primar – acestea sunt măsurători realizate de către un specialist topograf. 

În continuare, mai sunt unele discuții pe marginea acestui subiect, apoi după prezentarea 

referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă 

Hotărârea nr. 37 /2021 cu 12 voturi “pentru”, pentru a celor 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 

aflaţi în funcţie. 

 

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

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Dârlos,  județul Sibiu. 



Se dă cuvântul dnei. Secretar general al comunei Dârlos, Rus Cosmina-Diana pt a prezenta 

referatul de specialitate. 

Dna secretar general Rus Cosmina-Diana – la începutul anului 2021 a fost publicat Ordinul nr. 25 din 

14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, 

precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, 

prin urmare se impune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

Dârlos,  județul Sibiu, în conformitate cu noile prevederi legale. 

- Proiectul de hotărâre l-ati primit pentru analiză, dacă aveți întrebări vă stau la 

dispoziție. 

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. 39  /2021 cu 12 voturi 

“pentru”, pentru a celor 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

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

și numărului de  burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Dârlos, 

județul Sibiu, aferente semestrului II, din anul școlar 2020-2021. 

 

Se dă cuvântul dlui primar Lupu Ioan pt a prezenta Proiectul de Hotărâre. 

dl. primar – prin  adresa nr.504/23.07.2021 a Școlii Gimnaziale ”Ioan Moraru” Dârlos, se solicită 

acordarea unui număr de 22 burse de merit, și 1 bursă de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat din comuna Dârlos, județul Sibiu, aferente semestrului II, din anul școlar 2020-

2021. 

După prezentarea referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre 

aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 40  /2021 cu 12 voturi “pentru”, pentru a celor 12 consilieri 

prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie 

 

La punctul 6  al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea 

bugetului local al comunei Dârlos pe anul 2021 respectiv aprobarea utilizării excedentului bugetar al 

anului 2020, pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare . 

 

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

 

dna. inspector Frăsineanu Roxana – având în vedere faptul că a fost semnat contractul de finanțare cu 

AFIR pentru proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de bază pentru locuitorii comunei Dârlos prin 

amenajare teren de sport în localitatea Valea Lungă”, pentru susținerea acestui proiect se impune 

suplimentarea și rectificarea bugetului local al comunei Dârlos pe anul 2021 respectiv aprobarea 

utilizării excedentului bugetar al anului 2020, pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare. 

dl. consilier local Parashiv Dan- mai avem excedent? 

dna. inspector Frăsineanu Roxana – nu mai avem, aceasta este ultima suma. 

După prezentarea referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre 

aprobare  şi se adoptă Hotărârea nr. 41  /2021 cu 12 voturi “pentru”, pentru a celor 12 consilieri 

prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 7 al Ordinei de zi se prezintă Proiectul  de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 

1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015. 



 

Se dă cuvântul dnei. Secretar general al comunei Dârlos, Rus Cosmina-Diana pt a prezenta 

referatul de specialitate. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – eu am depus cu ceva timp în urmă, niste proiecte de hotărâre 

privind posibilitatea ieșirii din ADI ECONORD și înființarea unui serviciu de salubritate propriu, pe 

care vă rog să le introduceți pe Ordinea de zi. Sunt proiecte depuse din luna martie. 

Dna secretar general Rus Cosmina-Diana –pentru înființarea unui serviciu propriu e nevoie de 

personal și îndeplinite condițiile impuse de legislația aplicabilă în acest domeniu. 

dl. primar – pentru a beneficia și de alte servicii de la SC ECOSAL, presupune niște costuri 

suplimentare. 

În continuare, mai sunt unele discuții pe marginea acestui subiect, apoi după prezentarea 

referatului de specialitate şi a Proiectului de Hotărâre, se supune spre aprobare  şi se adoptă 

Hotărârea nr. 38  /2021 cu 11 voturi “pentru”,  1 ”abținere ” – dl. Nonu Gabriel, pentru a celor 12 

consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

La punctul 8  al Ordinei de zi se prezintă  Raportul privind activitatea asistenților personali 

pe semestrul I anul 2021. 

Se dă cuvântul dnei Trif Simona Magdalena, inspector, comp. Asistență Socială și Autoritate 

Tutelară pentru prezentarea și informarea Consiliului Local Dârlos cu privire la activitatea 

asistenților personali pe semestrul I anul 2021. 

Dna. Trif Simona Magdalena, inspector – referitor la măștile de protecție, vă aduc la cunoștință 

faptul că au beneficiat un număr de 253 persoane, care s-au acordat în baza OUG 78/2020 și a listelor 

de semnături. Dacă aveți întrebări sau orice alte neclarități vă rog să mă întrebați. Vă mulțumesc! 

 

La punctul 9 al Ordinei de zi - Diverse: 

Dl. primar dă citire cererii dlui. Cotei Vasile care este prezent la ședință și își expune 

problema  și nemulțumirea față de cei cărora li s-au atribuit terenuri în baza Legii 247/2005 și cere să 

li se ia aceste terenuri de către primăria Dârlos. 

dl. primar – încercăm să rezolvăm problema dlui. Cotei Vasile , prima dată trebuie să clarificăm 

situația juridică a terenului la care se face referire în cererea domnului. 

În continuare se dă citire cererii dlui. Rațiu Radu, reprezentant al Bisericii penticostale Dârlos 

prin care solicită un teren în vederea construirii unui lăcaș de cult. 

dl. primar – dacă sunteți de acord cu cererea aceasta, pentru rezolvarea acestei cereri va trebui 

împreună să identificăm un teren. Avem 3 terenuri disponibile, ne gândim și luăm o decizie. 

 Toți consilierii locali sunt de acord să identifice un teren. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – pentru clădirea de la nr. 133 Dârlos, am venit cu propunerea de a 

efectua reparațiile necesare și de introducerea utilităților. 

dl. primar – aici va trebui să solicităm un deviz de lucrări, pe care o sa-l solicit și o sa vi-l comunic și 

dumneavoastră. 

În continuare se dă citire cererii dlui Fetean Ioan, care solicită luarea unor măsuri în ceea ce 

privește imobilul proprietatea comunei Dârlos, de la nr. 638  unde chiriașul deține un număr de  7 

câini, care fac mizerie, gălăgie și mirosuri greu de suportat. 

dl. primar – s-a constiuit o comisie din cadrul Primăriei Dârlos, care s-a deplasat la acest 

imobil  și s-a întcmit o notă de constatare, pe care o să-i dau citire. O să-i trimitem o notificare pentru 

remedierea acestei situații cu un termen de realizare. 



dl. consilier local Paraschiv Dan – referitor la firma de pază suntem obligați să avem pază 

atâta timp cât avem un sistem de supraveghere video? prin această cale o să solicit și acest contract al 

firmei de pază. Dacă legea ne permite, eu propun să renunțăm la firma de pază. 

dl. primar – pază trebuie să avem, pentru că poliția nu mai au suficienți angajați, ei sunt pe 

mai multe localități. 

dl. consilier local Paraschiv Dan – doamna secretar solicit ca toate minutele ședințelor 

consiliului local și procesele verbale să fie încărcate pe site-ul instituției, încă de la începutul 

mandatului. 

Dna secretar general Rus Cosmina-Diana – o să le publicăm pe site. 

dl. consilier local Paraschiv Dan – o altă problemă este că nu mi se pare normal faptul că am 

cerut un raport de activitate al SPCLEP Dârlos repectiv cheltuielile acestui serviciu, să fiu oprit pe 

stradă de către dl. Boian Claudiu și să fiu luat la întrebări, având în vedere faptul că nu am rostit 

niciun nume din cadrul acestui serviciu. 

dl. consilier local Nonu Gabriel – pentru debarasarea gunoiului menajer trebuie să se facă un 

program, miroase foarte tare. 

dl. primar – o să facem un program. 

dl. primar – în legătură cu comerțul ambulant 

dl. consilier local Paraschiv Dan – eu propun să eliminăm taxa de comerț ambulant, să nu mai 

poată crcula prin comună. 

dl. primar – o parte din oameni m-au oprit pe stradă și au spus că vor în continuare să 

cumpere legume și fructe de la vânzătorii ambulanți, pentru ca le e mai ușor mai ales pentru cei mai 

în vârstă să cumpere de la poartă decât să se deplaseze până la magazin. Dar  totodată și cei care 

dețin magazine alimentare spun ca sunt afectați de acești vânzători ambulanți, deoarece marfa lor 

rămâne nevânduă. 

dl. consilier local Nonu Gabriel- vă rog cele 4 referate pe care le- am propus  să le punem pe 

Ordinea de zi și să le discutăm pentru că am munict foarte mult la aceste Proiecte de Hotărâre. 

 

Ordinea de zi s-a epuizat, sedinţa s-a încheiat. 

        Presedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DÂRLOS, 

     BORCEA COSMIN-IACOB                                   RUS COSMINA-DIANA 

          

 


