
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 
PRIMAR 

 
                                            D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 155/ 2022 
 

           privind convocarea Consiliului Local  al Comunei Dârlos, în  şedinţă ordinara, 
la data de 24 noiembrie 2022 

 
              Primarul comunei Dârlos,dl. Lupu Ioan, 
       Având în vedere referatul de specialitate nr. 5123/18.11.2022 al secretarului general al comunei Dârlos  
privind convocarea Consiliului Local  al comunei Dârlos, în şedinţă ordinară  la data de 24 noiembrie 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 24 noiembrie 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 24.11.2022, 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 18 noiembrie 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. 155/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Dârlos  din data de 24.11.2022 

1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei  ordinare din data de 13.10.2022  

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa, in scopul desfasurarii de activitati medicale, a 
suprafetei utile de 68 mp, in care isi desfasoara activitatea C.M.I. Medicina Generala Dr.Huciu Eugenia 
Lia, din incinta imobilului „Dispensar uman”, apartinand domeniului privat al comunei Dârlos, 
judetul Sibiu,  nr.457 
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: prevederile Hotararii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 
cabinete medicale, ordonanta de Guvern nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, 
art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Cap.III al anexei nr.1 a Hotararii de Consiliu Local 
nr.21/2022 privind stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale si a taxelor speciale, pentru anul 
fiscal 2023 
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: art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaboarrea actelor 
normative, republicata si actualizata, art.470 alin.(5) si (6) coroborat cu a art.486 alin.(2) si art.491  din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, precum si art.I pct.215 si pct.216 din Legea nr.296/2020 pentru modificarea si 
completarea Codului Fiscal. 
 



4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea protocolului de colaborare incheiat cu Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) in cadrul proiectului “ HUB de servicii MMSS-SII MMSS” 

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.112, alin.(3) lit.”j” din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare;Legea asistentei sociale nr.292/2011 si Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 
sociale cu modificarile si completarile ulterioare;Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative art. 129  alin.(1) , alin. (2) lit. „d” si “e”, alin. (7) lit.„b”, art. 139 alin.(1), alin.(3),lit.”f”, art. 
196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare în aria delegată Operatorului SC Apa Târnavei Mari SA 2022-2028 
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: Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare;Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare;Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 
modificările și completările ulterioare;Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit.„e”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 
din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

6.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui 
mandat special în Adunarea Generală a Asociației – de a vota”pentru” aprobarea Actului Constitutiv și 
al Statutului Asociației – actualizate 
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: Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare;Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare;Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 
modificările și completările ulterioare;Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit.„e”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 
din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
7. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr.154/2022 cu  privire la rectificarea bugetului local 
pe trimestrul IV pe anul 2022 
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul financiar-contabil) 
- 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.80-83  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată și actualizată, ale , art.19 alin.(1) lit.”a” si alin.(2) precum si art.49 alin.(5), din Legea 
nr.273/2006 privind finnatele publice locale, actualizata. 
In conformitate cu prevederile art.88,  art.129 alin.(1), alin.(4) lit”a”, coroborat cu art.139 alin.(3) lit.”a”, art.196 
alin(1) lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 

8.  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 financiar - contabil) 
- 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; art.129 alin.(1), alin.(2) lit”b”, coroborat cu alin. (4) lit.”a” precum si ale art.196 alin(1) 
lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local la comunei Dârlos, 
judetul Sibiu, la data de 30 septembrie 2022  
Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (compartimentul finaciar -contabil) 
- 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.80-83  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată și actualizată, art.20 alin.(1) lit.”c” precum si art.49 alin.(1),alin.(12) din Legea 
nr.273/2006 privind finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit”b”, coroborat cu alin. (4) lit.”a” precum si ale art.196 
alin(1) lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

10.Diverse.  

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

 

 

 


