
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 
PRIMAR 

 
                                            D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 141/ 2022 
 

           privind convocarea Consiliului Local  al Comunei Dârlos, în  şedinţă ordinara, 
la data de 13 octombrie 2022 

 
              Primarul comunei Dârlos,dl. Lupu Ioan, 
       Având în vedere referatul de specialitate nr. 4313/13.10.2022 al secretarului general al comunei Dârlos  
privind convocarea Consiliului Local  al comunei Dârlos, în şedinţă ordinară  la data de 13 octombrie 2022, 
        In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1), alin.(2)  lit,”a” art.134, alin.(3) lit.”a” si  alin.( 5), din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,; 
   In temeiul art.155. alin.(1) lit.”b”,  art. 196, alin. (1), lit.”b”  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
             Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Local Dârlos în şedinţă ordinară, ce va avea loc in ziua de joi, la data 
de 13 octombrie 2022, ora 13:00 la sediul Primăriei Comunei Dârlos, în sala de ședințe a Consiliului Local al 
comunei Dârlos, cu proiectul Ordinii de zi prevazut in Anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie 

    (2) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, sunt puse la dispozitia consilierilor locali la sediul  
la sediul Primariei Comunei Dârlos nr.590, județul Sibiu, la secretarul general al comunei. 

Art.2  (1) Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi, insotit de documentele prevazute de 
lege vor fi analizate de Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Dârlos, nominalizate in anexa, in 
vederea intocmirii avizului cu caracter consultativ.   

          (2) Avizele comisiilor de specialitate nominalizate se transmit secretarului general al Comunei 
Darlos pana la data de 13.10.2022, care va dispune masurile prevazute de art.136 alin.(7) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3 Consilierii locali pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise in 
proiectul ordinii de zi.  
    Art.4 (1) Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii revine secretarului general al comunei Dârlos. 
                 (2) Dispoziția se comunică autorităţilor publice şi persoanelor interesate, prin grija secretarului 
general al comunei Dârlos. 
 
 

Emisă în Dârlos la data de 7 octombrie 2022 
 

                      PRIMAR,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                LUPU IOAN                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DÂRLOS, 
                                                                                                     ALDEA IOANA OTILIA 

 

 

 

                      
 Prezenta dispozitie a fost difuzata astfel:1 ex.Institutiei Prefectului ; 1 ex.dosar sedinta ; 1 ex.dos.dispozitii ;1 ex. primar  
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 
PRIMAR 

Anexa la Dispozitia nr. 141/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Dârlos  din data de 13.10.2022 

 
1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei  extraordinare din data de 13.10.2022  
2.Aprobarea Procesului Verbal al sedintei extraordinare din 09.09.2022. 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea avand ca obiect actualizarea chiriei 
imobilului „Dispensar uman „ situat in localitatea Dârlos, nr.457, judetul Sibiu, imobil apartinand 
domeniului  privat al Comunei Dârlos  
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartiment taxe si impozite) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: Titlului II,Cap.1, art.354,alin.(1)-(2),Cap.III,art.362,alin.(1) si alin.(3) privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluarea avand ca obiect actualizarea chiriei 
imobilului „Dispensar veterinar ” situat in localitatea Dârlos, nr.588, judetul Sibiu, imobil apartinand 
domeniului privat al Comunei Dârlos  
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartiment taxe si impozite) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: Titlului II,Cap.1, art.354,alin.(1)-(2),Cap.III,art.362,alin.(1) si alin.(3) privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local la comunei Dârlos, 
judetul Sibiu, la data de 30 iunie 2022  
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul contabilitate) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 



- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: .49 alin.(12), din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
6. Proiect de hotărâre privind privind validarea Dispozitiei nr.128/2022 si dispozitia nr.134/2022 cu 
privire la rectificarea bugetului local pe trimestrul III si trimestrul IV, anul 2022 
 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul contabilitate) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: si art.49 alin.(5), din Legea nr.273/2006 privind finanatele publice locale, actualizata. 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Darlos, a sectiunii de 
functionare si a sectiunii de dezvoltare pe trimestrul IV, anul 2022 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul contabilitate) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: art.19 alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si 
completarile  ulterioare;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobareaproiectului „ Reabilitare moderată, Școala Gimnaziala Ioan Moraru 

localitatea Dârlos,  Jud. Sibiu”, depunereaacestuiasprefinanțareîncadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a 

documentațiilortehniceaferente și a cheltuielilor legate de proiect 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul achizitii publice, resurse umane) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport;\ 
-  Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: HotărâriiGuvernului nr. 907/2016 privindetapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilortehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelor de investițiifinanțate din fonduripublice, cu 
modificările și completărileulterioare;Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
999/2022 pentrua probarea Ghidului specific — Condiții de accesare va fondurilor europene aferente 
Planuluinațional de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — 
Fondul local; 



9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitare moderată,  Camin Cultural in Comuna 

Dârlos sat Curciu”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a 

documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul achizitii publice, resurse umane) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: HotărâriiGuvernului nr. 907/2016 privindetapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilortehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelor de investițiifinanțate din fonduripublice, cu 
modificările și completărileulterioare;Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
999/2022 pentrua probarea Ghidului specific — Condiții de accesare va fondurilor europene aferente 
Planuluinațional de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — 
Fondul local; 
10.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al  Comunei Dârlos  ,  a 
imobilului „Dispensar uman” situat adminitrativ in localitatea Dârlos, nr.457, Comuna Dârlos, judetul 
SibiuInițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul achizitii publice, resurse umane) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: art.1 din H.G. nr. nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale; art 129 alin(1), alin.(2) lit.”c” si „d”, art.361. alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 
11.  Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Dârlos, judetul Sibiu 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (secretar general) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: art.129, alin.(2) lit.c) si alin.(6) , art.139 alin.(1) si (3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.289 alin.(5) 
si  art.607 alin.(4)  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile 
ulterioare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 



12 .  Proiect de hotărâre privind atestarea si intabularea in domeniul privat al Comunei Dârlos a 
terenului intravilan in suprafata de 4600 mp, arabil, inscris in TP nr.269/29 Dârlos, parcela nr.3065/2 si 
imobilul „Dispensar Uman Dârlos ”, inscris CF nr.101656 in suprafata de 420 mp , imobil situat 
adminitrativ la  nr.457 in localitatea Dârlos  
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate ( secretar general) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: art.87, alin.(5),art.129.alin.(1), alin.(2) lit.c) , art.354 si art.357 alin.(4) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare si ale Normelor Tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, oraselor, al municipiilor si al 
judetelor aprobate prin HGR nr.392/2020 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local in 
zona functionala a UAT care formeaza parteneriatul – Runda 2”, si a cheltuilelilor aferente proiectului, 
precum si a participarii Comunei Darlos, in parteneriat, la programul de finantare in cadrul 
Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul local, Investitia  I.1. 
Mobilitatea urbană durabila, Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante) si a acordului de parteneriat 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate ( secretar general) 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 pentru agricultura. Activitati economic-financiare, 
administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protective 
sociala, protectia copilului, activitati social – cultural si culte, tineret si sport; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 pentru protectia mediului si turism, juridical si de 
disciplina. 
- Temei legal: 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, coroborate cu prevederile 
Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNNR în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, aprobat prin Ordinul nr. 999/10.05.2022 
 
14.Diverse. 
 
                   
    PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
   LUPU IOAN                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DÂRLOS, 
                                                                                           ALDEA IOANA OTILIA 

 

 

 


