
P R O C E S  V E R B A L

tncheiat azi 30.04.2014 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului local
Dobrin. Secretarul comunei d-na Vegh Hajnal-Juliana face apelul nominal al
consilierilor , constat6nd ca sunt prezenti 11 consilieri , nu lipseste nimeni.

La gedintd particip5 domnul primar Csapo Carol, d-na contabila
Puscas Viorica , d-nii Kun Attila, Kun Csaba, Balogh Tibor, Banyai Carol 9i dl
Mate Zsolt, dl si d-na Croitoru-investitorii Fermei de cregtere si ingrdgare
porci.

tn continuare d-na secretar declarS deschis5 lucrdrile gedinlei
constatdnd cb sunt prezenti 11 consilieri in functie. $edinta poate sd se
desrSgoare in conditii legale.

ln conformitate cu prevederile arL. 42 alin.(5) din Legea nr 21512001
privind administralia publici locali republicatd , secretarul comunei Vegh
Hajnal-Juliana supune spre aprobare procesul verbal al gedintei din
21 .03.2014. care se aprobd cu 11 voturi pentru.
Domnul pregedinte de sedin[d Nagy Mihai prezinti urmitoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei 9i statului de funclii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobrin.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei P.U.Z. - Construire
fermd cregtere si ingrSgare porci 800 locuri" in comuna Dobrin, judetul Silaj"
3. Proiect de hotdrdre privind execulia bugetului consiliului local Dobrin pe
tr im. Ia anului 20t4
4. Proiect de hotbrdre privind aprobarea Regulamentului de desfdgurare a
activit5lii serviciului de gestionare a c6inilor fdrb stdpSni 9i aprobarea
Planului de acliuni privind gestionarea c6inilor fbrd stdpdni.
5. Diverse

Domnul primar solicitd suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotd16re
pentru o problemd care a intervenit cu o zi inainte 9i care nu poate agtepta
p6n5 la gedinla urmdtoare.
Este vorba de proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului consiliului
local Dobrin pe anul 2014 cu privire la repaftizarea acesteia din trim.III in
trim II pentru salariile la inv5!5mdnt.



Domnii consilieri sunt de acord cu ordinea de zi suplimentatS.
Supusd aprob5rii consiliului ordinea de zi este aprobatd cu 11 voturi
pentru .

Presedintele de sedinld dl Nagy Mihai preia in continuare conducerea
lucrbrilor acestei gedinte acordb cuv6ntul domnului primar sd prezinte
materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi
Domnul primar prezintb materialul dupd care se trece la disculii.

Ddnsul arat6 cd in temeiul art. 36 ,alin. (3) , litera "b" din Legea nr.
2L51200I a administraliei publice locale republicatd, consiliul local aprobd in
condiliile legii, la propunerea primarului, infiinlarea , organizarea si statul de
funclii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor 9i serviciilor
publice de interes local precum 9i reorganizarea si statul de funclii ale
regiilor autonome de interes local;

De asemenea face cunoscut faptul cb institulia noastrd a fost avizatd
cu 16 posturi in organigramd , numdr ce a fost stabilit in funclie de populalie
si nu putea fi depdsit, astfel fa!6 de anul 2013 s-a redus o funclie publicb de
la compartimentul de contabilitate, 9i anume funclia de referent III
principal.

Aceastb reducere de funclie a fost impus5 de OUG nr. 7712013 care
prevedea desfiinlarea posturilor vacante din organigraffiS , acele posturi care
nu erau posturi unice.

Cu avizul nr. 40384120L3 Agenlia NalionalS a Funclionarilor Publici a
fost avizat un num5r de 16 posturi pentru funclionarea aparatului de
specialitate al primarului gi serviciilor publice subordonate consiliului local
Dobrin.De asemenea s-a avizat un numdr de 22 posturi de asistenli
personali.

InsS la data de 25.02.20L4 prin Decizia nr.55120L4 Curtea
ConstitulionalS admite necontitulionalitatea asupra dispoziliilor OUG nr.
77120t3 9i acesta igi inceteazd efectele.

Astfel intr5 in vigoare OUG 66120L0 iar Institulia Preefctului prin
adresa nr. 14BB/20L4 ne comunicS numdrul maxim de posturi la care avem
dreptul in anul 20L4.

Se revine la acel post redus in luna ianuarie la care s-au addugat trei
posturi pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri externe
nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la OUG. Nr.63/2014.
Domnul consilier Tdm6r9 este de pbrere cb posturile primite sunt binevenite,

dar din pbcate cu finanlarea acestora este mare problemS.
Domnii consilieri neavAnd obiecliuni la acest punct al ordinii de zi, acesta

se supune aprob5rii, care se voteazd cu 11 voturi pentru aduc6nd Tn acest
sens



HOTAMREA NR.15 .
Din 30.04.20L4.

Domnul Nagy Mihai pregedinte de sedint5 preia Tn continuare conducerea
lucrbrilor acestei gedinle d6nd cuv6ntul domnului primar sd prezinte
materialul de la punctul 2 , adica proiect de hotbr6re privind aprobarea
documentaliei P.LJ.Z. Construire fermd cregtere 9i TngrSgare porci 800
capete" in comuna Dobrin, judelul S5laj'
La acest punct al ordinii de zi se inscriu la cuvdnt domnii prezenli din
Verveghiu precum 9i investitorii.
Domnul primar aratd cE din documentalia depusb de cdtre SC ECO PIG SRL
in vederea aprobdrii "PI)Z - Construire fermb cregtere gi ingrdgare porci 800
locuri" in comuna Dobrin, judelul Sdlaj" rezult6 cd se intrunesc toate
condiliile pentru schimbarea funcliunii terenului agricol, categoria de
folosinlE arabil , aflat in extravilanul comunei Dobrin, in teren intravilan.

De asemenea din avizul favorabil a arhitectului 9ef al judelului SSlaj
rezultd cd au fost depuse toate avizelelacordurile solicitate prin certificatul
de urbanism 9i s-au respectat cerinlele membrilor CTATU, exprimate in
gedinla din 05. 11.2013.

D6nsul aratd cd investilia propusd este oportund, deoarece zootehnia in
comuna Dobrin este slab reprezentat5.

Din proiect reiese cd obiectivele specifice acestuia sunt:
-dezvoltarea unei afaceri prin realizarea unei ferme de porci
. cultivarea terenurilor agricole care in mare parte sunt nelucrate, prin

preluarea acestora Tn arendd
. asigurarea cu utilit5li a zonei in sistem local
. cr€ar€a unor locuri de muncd
. respectarea standardelor de mediu Tn ceea ce priveste protejarea

acestuia prin desfSgurarea activitdlii , depozitarea controlatb a
deseurilor provenite de pe amplasament si folosirea energiilor
neconvnlionale , respectiv producerea apei calde cu panouri solare 9i
folosirea acestora 9i ca aport la incSlzirea spaliilor.

ln continuare se citegte raportul viceprimarului , acesta av6nd atribulii Tn
domeniul urbanismului cu privire la cadrul tehnic al documentaliei depuse.

Dl. viceprimar aratd de asemenea cE documentalia "PUZ - Construire
fermd cregtere 9i ingrdgare porci 800 capete" in comuna Dobrin, judelul
S5laj", depusd de investitori pentru aprobarea acestuia prin hotdrdre de
consiliu, indeplinegte condiliile cerute in certificatele de urbanism emise de
Consiliul Judelean SSlaj nr.44 9i nr. 45 din data de 16.07.20t3;



De asemenea din Avizul favorabil a CJS S5laj rezultd c5 documentalia
corespunde cerinlelor prevbzute de Legea nr.35012001 privind amenajarea
teritoriului 9i urbanismul, cu modificdrile 9i completbrile ulterioare coroborate
cu cele prevdzute de H.G. nr.52511996 privind aprobarea Regulamentului
general de urbanism, republicatS; prevederile Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executdrii lucr5rilor de construclii, republicatS, cu modificdrile 9i
com pletd rile u lterioa re;
Totodatb ddnsul spune cb din documentalie rezultb c5 investitorul respectd
distanlele minime prevbzute de Ordinul II9|20I4 Norme de igiend 9i
sbnbtate public5 privind mediul de via!5 al populaliei din 04.02.20L4,
aceastd distan!6 filnd de 777,80 m fald de limita intravilan a localit5lii
Verveghiu 9i 881,50 m fa!5 de limita intravilan localitdlii Naimon---- fa!5 de
distanla minimd prevdzutd de actul normativ mai sus amintit , ceea ce este
de 500 m pentru ferme de porci intre 51-1 000 capete.
Dl. Viceprimar aratS avizele depuse la documentalie 9i anume: avizul S. C.
Electrica SA ; Decizia etapei de incadrare a Planului nr. 19/09.t2.20L3 a APM
S6laj; Aviz ISU POROLISSUM SSlaj; Aviz DSP Sdlaj; Aviz de Gospoddrire a
apelor; Aviz CJS; Aviz Direclia Judelean5 pentru Culturd Sdlaj; Aviz ANIF
Sdlaj; Aviz Oficiul pentru Studii Pedologice 9i Agrochimice S5laj.
DSnsul enun!5 cd din punct de vedere urbanistic (tehnic) documentalia
corespunde cerinlelor .

Se db cuv6ntul secretarului Comisiei pentru Dezvoltare conomicd 9i
social5, Agricultura, Amenajarea teritoriului 9i urbanism-domnului consilier
T5mdrg Ion.

Domnul Tdmdrg face cunoscut faptul cE in gedinla de comisie au fost
disculii 9i pro 9i contra, s-a apreciat faptul cE se urmdregte funclionarea
acestei investilii pentru a nu deranja populalia din zon5.
Comisiile au constatat c5 cadrul legal este intrunit, neexistdnd motiv de
respingere a proiectului de hotdrdre, in consecin!5 acesta s-a avizat in mod
favorabil cu exceplia votului d-lui loth Alexandru, d-nei Szabo Maria Emese
9i o ablinere din partea domnului Plosca Viorel.
Ddnsul amintegte domnilor consilieri cd atunci c6nd acegtia au depus
jurdmdnt , au jurat cd vor respecta legile !5rii qi constitulia. Din punct de
vedere economic investitia este oportun5 , s-o dat aviz favorabil , dar se
atrage atenlia investitorilor cd tot at6t de ugor se poate retrage avizul ,in
cazul in care acegtia nu respectb normele de fungionare.
Se trece la discufii.
Domnul consilier Modi propune ca sd se limiteze durata lu5rilor de cuv6nt cu
privire la num5rul mare de participanli care doresc sE ia cuv6ntul, aceasta sE
fie de 5 min/persoan5.



Domnul pregedinte Nagy Mihai propune ca aceasta sd fie de 3 min/ pers.
Domnii consilieri sunt de acord cu limitarea duratel ludrii cuvSntului la 3
min/persoanS.
Domnul pregedinte il roagd pe dl Kun sb se incadreze in timp si sd se refere
exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.
Dl. Kun Attila spune cd dSnsul a vbzut toatd procedura privind ferma de
porci care urmeazd sd se infiinleze.Pdrerea d6nsului este cb toli consilierii
trebuie sd reprezinte comunitatea din care provin, voia satului, oamenilor din
sat. tnainte s5 se inceapd investilia trebuia sb se facb gedin!5 cu populalia
din satul fiecdruia sd vad5 dacd se doregte sau nu se doregte ferma de porci.
Ddnsul spune cd toatb procedura nu a fost derulatd conform regulilor !5rii.
De asemenea dl Kun Attila spune cd inainte de sdrbdtorile de iarnb
investitorii au venit cu mitb la unii consilieri, ca ei la rdndul lor sd dea la alli
oameni. C6nd a fost gedinla la cererea oamenilor, nu a fost prezent nici dl
primar; nici domnii consilieri. D6n9ii trebuia sb fie prezenti la gedinlb, dar
acegtia pun in prioritate ideile lor 9i nu a comunitSlii.
Ddnsul spune cd locuitorii nu sunt de acord cu construirea acestei ferme,
care va polua aerul 9i care afecteazd zilnic viala oamenilor prin poluarea
aerului. Va afecta viala oamenilor, a b5tr6nilor, copiilor, a celor bolnavi.
Domnul Kun regretb ci nici consilierii nu sunt interesali de viala oamenilor ,
de fapt este vorba de un profit contra unor vieti omenegti.
Din experienlele avute toate fermele poluaz5 aerul 9i nici unul nu respecti
normele. D6nsul spune cd oamenii au fost vSnduli de cStre unele persoane.
Domnul pregedinte de sedinlE Nagy Mihai , atrage atenlia domnului Kun sd
nu foloseascd cuvinte sau expresii care jignesc si sd se incadreze in timpul
acordat.
Domnul Kun cere acordul celorlali participanli
alocat, acegtia sunt de acord.
Domnul Kun spune domnului pregedinte cd
cuv6nt ,deoarece allii au decis asupra ddnsului

sE ii acorde din timpul lor

permite sd rosteasc6 acest
ceea ce inseamnb cd a fost

v6ndut.
Ddnsul face cunoscut cb au nigte lucruri la bazd, intenlioneazd sb dea in
instan!5 tot demersul, ca aceasta sb decidd indiferent c5 va dura 3-4 ani vor
sustine financiar aceastd actiune.
ln iontinuare i9i exprimd neinlelegerea fa!5 de acei consilieri care au decis in
privinla construirii fermei, spundnd - chiar daci nu stau in satul Verveghiu,
satul cel mai afectat de ferm5 , poate cu timpul membrii familiei lor se vor
cisdtori 9i vor locui in satul Verveghiu.
Domnul Kun mullumegte pentru timpul acordat 9i isi cere scuze dacb a jignit
pe cineva cu vorbele sale , dacd da a f5cut-o fdrb voin!5.



Domnul consilier Bogdan este de pSrere cd lara aceasta a dat nigte legi care
trebuie respectate. Dacb parametrii sunt respectali Tn acest proiect, nici
consiliul local nu poate respinge proiectul.
Domnul consilier Rus spune cb nici consilierii nu sunt mai presus de lege.
Domnul Kun spune cE nu rezist6 nici o casd care nu se incepe cu fundalia
adicb la inceput oamenii trebuiau intrebali care este pbrerea lor; dacd vor
sau nu ferma.
Dl consilier Modi referitor la ceea ce spune dl. Kun , mai precis la enunlul
"ideile consilierilor" face precizarea cd nu a fos ideea consiliului local.
Ddnsul Tntreabd dacd gtie cineva cd s-a fdcut referendum la Zaldu pentru
Michelin, deoarece nu are cunostinle de asemenea procedurS.
Pdrerea d6nsului este cE dac5 va fi careva sat afectat acela va fi Sincraiu
Silvaniei, de unde provine ddnsul.
Domnul Croitoru (investitorul) doregte sd ia cuvintul.
Domnul pregedinte de gedin!5 ii acordd cuvdnt. Ddnsul aratd domnilor
consilieri cd potrivit unor acte normative ale Ministrului Mediului autorizarea
unei ferme cu capacitate de 800 capete nu necesitd impact de mediu, aviz
de mediu. D6nsul spune cd fiind prea cinstit a apelat la consiliu local , dar
se putea obline avizele 9i fdrS acordul acestuia.
Domnul Kun Attila rbspunde domnului Modi referitor la referendumul pentru
Michelin.
Aduce exemplul construirii unui Penny Market, procedurd ce se face legal ,
anunlat in ziar 9i peste tot afigat. La Dobrin nu s-a respectat aceastd
procedurS,
D-na Vegh Hajnal secretarul comunei cere cuv6nt. D6nsa clarificd acest
aspect spunSnd cd in toatd procedura de avizare a proiectului de hot6rdre
privind aprobarea documentaliei "PUZ Construire ferma cregtere 9i ingrdgare
porci-800 capete" s-au respectat procedurile legale ceea ce privegte
consultarea populaliei prin afigare pe site-ul primdriei , afigare la avizierul
primbriei precum 9i anunlul Tn ziare de trei ori.
Din raportul final al consultbrii populaliei reiese respectarea etapelor de
informare 9i consultare , prevdzute de legislalia Tn vigoare.
Domnul Banyai Carol cere cuv6ntul.D6nsul spune cd s-a mutat de la orag la
Verveghiu pentru a profita de condiliile de aer curat , dar a vut deja
experientd nepldcutd in legdturd cu ferma de la Sdldlig , de unde a intrat
mirosul Tn casa d6nsului.
D6nsul spune cb s-a protestat si se va protesta pentru sdn5tatea oamenilor
9i pentru a se respecta standardele cerute pentru buna funclionare a
fermei.



Domnul Balogh Tiberiu cere cuvdntul. Ddnsul spune cd se poate face
comparalie cu ferma de la S5l5!ig , in jurul cdruia tot timpul este un miros
abundant, nepldcut.
Domnul consilier Nagy Carol cere cuv6nt.D6nsul intreabd pe domnii
investitori dacd d6n9ii au fbcut cunoscut scopul cu care cumpdrd terenul
proprietarilor vdnzdtori.D-na Croitoru spune cd toat5 lumea stia de investilie
care urma sb o fac6, inclusive dl. Banyai Carol care a fost martor la
tranzaclie.
Domnul consilier Nagy Carol i9i exprimd nemullumirea fa!5 de aspectul ci in
perioada vdnzdrii- cumpdririi terenurilor din Verveghiu de cdtre investitori
toatd lumea din Verveghiu a sdrit sE vdndd terenul acestora , degi se
cunogtea scopul cumpdrdrii. Inclusiv dl Banyai Carol, dl Boros Ludovic cel
care a vdndut o parcelS, 9i allii au cunoscut acest aspect. DSnsul nu inlelege
de ce nu a protestat atunci populalia din Verveghiu, gtiind ce se pregdtegte.
Domnul consilier Tbm6r9 spune cd este justificatd ingrijorarea domnilor ,
atunci c6nd se ceeazS discomfort.Consilierii au pornit de la anlizele legilor -
s-a ajuns la concluzia cd o asemenea investilie nu ar trebui sd creeze
discomfort.
Ordinul tL9l20L4 intrat in vigoare la data de 2L02.2014.-Normele de igien5
de sSndtate publicd privind mediul de via!5 al populaliei prevede distanlele
minime de proteclie sanitard intre teritoriile protejate 9i o serie de unitSli
care produc discomfort 9i riscuri asupra populaliei.
Pe l6ngd faptul cb ferma in cauzd trebuie sb respecte 500 m falb de teritoriul
protejat-aceasta respect6nd 778 m mai existb un aspect foarte important Tn
acest act normativ.
La gospodbriile unde se cresc porci intre 7-20 capete distanla minimd de
proteclie este de 100 m.
Inseamnb cd sunt gospoddrii in satul Verveghiu care nu respect5 aceste
norme , 9i el ear trebui desfiinlate.
Domnul consilier Tdm6r9 este de pdrere cd atunci vom avea motive de
ingrijorare dacd ferma nu va respecta reglementdrile impuse. Atunci trebuie
sd oprim funclionarea acesteia,
Domnul Croitoru spune domnilor prezenli in salS cd de fapt aceastd hotSrdre
std la baza trecerii terenului din extravilan in intravilan, construclia fermei
mai dureazd mult. De acum incolo urmeazd din nou o serle de avize si
aprobdri p6nd se ajunge la autorizalie de construire.
Domnul pregedinte de gedin!5 atenlioneazd asupra faptului cd s-a lungit
disculia , avdnd in vedere cd mai sunt multe puncte pe ordinea de zi.
Domnii consilieri neavand obiectiuni la acest punct al ordinii de zt, acesta
se supune aprobarii.



Pregedintele de gedinld intreabd consilierii prezenli dacd se doregte votul
secret sau vot deschis. Se supune aprobbrii 10 consilieri fiind pentru vot
deschis iar dl consilier Modi opteazb pentru vot secret.
Se trece la votarea pdroiectului de hotdr6re , care se voteaza cu B voturi
pentru, 2 voturi tmpotriva in persoana domnului viceprimar Toth Alexandru 9i
d-na consilier Szabo Maria Emese precum 9i o ablinere din partea domnului
consilier Plosca aduc6nd in acest sens

HOTARAREA NR.16 .
Din 30.04.2014.

Domnul Kun Attila doregte sd facd anumite precizdri sau reclamalii in cadrul
pc. 5 din ordinea de zi Diverse.
Domnul pregedinte de gedin!5 cere acordul domnilor consileri ca dl Kun s5 ia
cuvdntul la pc. 5 , ca acegtia sd nu asiste la Tntreaga gedin!5.
Domnii consilieri sunt de acord 9i i se acord5 cuv6nt.
D6nsul spune cd are cunogtinle despre anumite porliuni din drumul comunal
din Vereveghiu, care s-au rupt din cauza tonajului mare permis pe
drumurile comunale.
Dl Kun Csaba doregte sb gtie ca dupS terminarea lucr5rilor de asfaltare cine
a preluat lucrarea.
Domnul consilier Tdmdrg ii spune cb proiectul s-a fdcut pe baza cerinlei
noastre, drumul are categoria C5 , inseamnd cd poate intra orice mijloc de
transport 7,5 tlaxd.
S-au fScut verificbrile de c5tre Satu Mare n9i s-a gdsit conform proiectului.
Drumul are garanlie timp de2 ani , a9a c5 se va repara in garanlie .
Domnul viceprimar Toth face cunoscut faptul cE drumurile comunale au o
normd care prevede structura acestora, aceasta fiind de 10 cm balast, 5 cm
asfalt 9i 4 cm strat de uzurS- structur5 pe care trebuie sd o respegi,
Domnul Banyai Carol spune cb d6nsul locuind la cap5tul de intrare in sat,
vede multe magini de tonaj mare , autobuze, magina AVE , etc care mai
circuld 9i cu vitezd foarte mare. Av6nd in vedere cd canalizarea s-a fbcut
dupd asfaltare , marginile drumurilor s-au rupt, rezistenla lor a cedat.
Domnul viceprimar explicb domnilor cE se pregStegte un proiect de hotbr6re
pentru limitarea tonajului admis precum 9i pentru instalarea unor
indicatoare.
Domnul Plosca spune cb d6nsul stie cd e nevoie de avizul poliliei pentru
aceasta mdsurS.
Domnul Tbm6r9 face cunoscut cd s-a trimis deja adresd la CJS pentru
anumite informalii in legStur5 cu drumurile comunale.



Dl. Kun Attila Tntreabd ca pand se adoptb hotdr6rea se poate circula pe
drumuri cu tonaj mare.
Domnul consilier Nagy Ti rbspunde cd interesul tuturor este sd se aibb grijd
de asfalt.
Domnul Kun spune cd d6nsul gtie cE a fost proiectat la C4 cu L2 tone/ ax5, 9i
cdnd este finalizat drumul se aduce la cunogtinla publicd cb este limitat
tonajul.
Dea semenea ddnsul spune cE drumurile s-au rupt acolo unde nu s-a pus
materialul conform structurii prevdzute in proiect.
De exemplu dup5 finalizarea drumului , primdria in ciuda faptului cb gtia de
categoria drumului ca fiind C5 a permis intrarea maginilor cu tonaj de 50 t in
interesul primdriei, mai precis la construirea bazinului de apb. Acolo s-au
fisurat drumurile in totalitate.
Domnul Kun Attila spune cd d6n9ii sunt Tn stare sd aducd experti pe
cheltuiala lor pentru a verifica structura drumurilor , dacd a fost executat
conform proiectului sau nu deoarece acestea s-au degradat nu din cauza
tonajului ci ele s-au rupt din cauza cE nu a fost pus materialul in ele.
Domnul consilier TEm6r9 spune cd se poate cere expeftizb linigtit, nu se
teme d6nsul de rezultatul expertizei.
Domnul consilier Modi spune cd nu numai la drumuri este o problem5 , de
fapt nici la celelalte lucrdri nu s-au fdcut recepliile , de ex. C5mine, gcoli, etc.
Domnul Kun ii replicd cd aceste lucrdri apafin6ndu-i se simte obligate sE
spund c5 nu este obligalia constructorului sE gtie cine preia lucrarea.
Ddnsul spune dacd consilierii sau primdria nu avut timp sau chef sd vind la
licitalia lucrdrilor sd nu aibd prtetenlia sd vin5 nici la receplie.
Domnii din Verveghiu care au participat la gedinld isi iau rimas bun, dl Kun
Attila i9i cere scuze pentru eventualele jigniri dupb care acegtia pdrdsesc
sala.

Domnul Nagy Mihai, presedinte de sedin!5 preia in continuare
conducerea lucrdrilor acestei gedinle d6nd cuv6ntul domnului primar sb
prezinte materialul de la punctul 3 din ordinea de zi adicd Proiect de hotdrdre
privind execulla bugetului Consiliului Local Dobrin pe trim. I al anului 2014.

D-na contabil5 Pu9ca9 Viorica prezint5 materialul dupd care se trece la
disculii.

Domnul primar este de pbrere ci aceste procente care reflectd
execulia capitolelor gi a subcapitolelor din bugetul local sunt destul de mari
raportat la perioada care s-a scurs.



Doamna contabild spune cE aceste procente sunt mari datoritd faptului
cb in trim. I al anulut 2014 contribuabilii au beneficiat de bonificatie de L\o/o,
de aceea plata impozitelor a fost mai intens5.
Domnii consilieri neav6nd obiecliuni la acest punct al ordinii de zi, acesta
se supune aprobdrii, care se voteazd cu 11 voturi pentru aducdnd in acest
sens

HOTARAREA NR.17 .
Din 30.04.20L4.

Domnul Nagy Mihai pregedinte de sedin!5 preia in continuare
conducerea lucrdrilor acestei gedinle acord6nd cuvdntul domnului primar sd
prezinte materialul de la punctul 4 , adica proiect de hotdrdre privind
aprobarea Regulamentului de desfbgurare a activitSlii serviciului de
gestionare a c6inilor fdrd stdpdni si aprobarea Planului de acliuni privind
gestionarea cdinilor fbrd stdp6ni.
DupE prezentarea Regulamentului domnul primar face cunoscut faptul cb

av6nd in vedere numdrul mare de c6ini ffird st5p6n, care trdiesc pe
strdzile COMUNEI DOBRIN gi care reprezintb un real pericol ( rdspdndesc
boli, vdtdmare corporald a persoanelor, accidente rutiere, etc.), autoritatea
administratiei publice locale are atribulia de aproba un regulament de
desfSgurare a activitdtii de gestionare a c6inilor fErb stbp6n.

,n

In anumite zone existb un num5r mare de c6ini vagabonzi datoritd
Tnmultirii necontrolate, a abandonirii de cdtre stip6ni gi aducerea din alte
localitdti din imprejurimile comunei. Prin capturarea lor gi transportul in
ad5posturi se poate controla inmultirea lor prin sterilizarea, castrarea gi
ciparea celor capturati.

Gestionarea eficientd a fenomenului se poate realiza prin instituirea
unor reglementdri privind evidenta, controlul gi urmbrirea c6inilor cu stdpdn,
precum gi stabilirea unor reguli privind detinerea, respectiv abandonarea
c6inilor.
D6nsul aratd cd datoritb imposibilitSlilor financiare precum 9i lipsei
personalului adecvat pentru gestionarea acestui serviciu, consiliul local
Dobrin va fi nevoit sd delege serviciul unui operator al seruiciilor specializate
pentru gestionarea cdinilor fdrd st5p6n - persoana juridic5, de drept public
sau privat, care are competenla 9i capacitatea de a presta seruicii in
domeniul protecliei animalelor 9i cdreia i s-a delegat, incredinlat sau
concesionat, in condiliile legii, realizarea activitSlii de gestionare a c6inilor
fdrb st5p6n, in condiliile legii ?n baza unui contract incheiat.



Domnul consilier Modi intreabd dacd cunoagtem vreun operator al serviciilor
specializate pentru gestionarea c6inilor fSrd stdp6n - persoana juridicb sau
nu prea sunt in apropiere.
Domnul primar ii rdspunde cd se gtie cd are municipiul Zaldu, dar cd doresc
sb incheie contract cu noi nu gtie inca .
Domnii consilieri neavdnd obiecliuni la acest punct al ordinii de zi, acesta
se supune aprobirii, care se voteazd cu 11 voturi pentru aduc6nd in acest
sens

HOTARAREA NR.lB .
Din 30.04.2014.

Domnul Nagy Mihai pregedinte de sedinld preia in continuare conducerea
lucrbrilor acestei gedinte acorddnd cuvdntul domnului primar sd prezinte
materialul de la punctul 6 , punct suplimentat la ordinea de zi adica proiect
de hotSr6re privind rectificarea bugetului consiliului local Dobrin pe anul
20t4.
D-na contabilS arat6 domnilor consilieri ci prin adresa nr.70701129.04.2014.
a AJFP S5laj s-a aprobat potrivit art.50 din Legea nr. 27312006 a finanlelor
publice locale, transferul sumei de 14,00 mii lei prin diminuarea trimestrului
lIl 20L4 9i majorarea trim. Il 20L4 la cheltuieli de personal, reprezentdnd
plata salariilor aferente lunii aprilie 20L4.
Domnii consilieri neav6nd obiecliuni la acest punct al ordinii de zi, acesta
se supune aprobdrii, care se voteazb cu 11 voturi pentru aducdnd in acest
sens

HOTARAREA NR.19 .
Din 30.04.20L4.

Domnul Nagy Mihai pregedinte de sedin!5 preia in continuare conducerea
lucrbrilor acestei gedinle acorddnd cuv6ntul domnului primar sb continue
materialul de la punctul 5 Diverse.
Domnul T5m6r9 Ion face cunoscut faptul cb incep6nd cu ziua anterioarb
gedinlei s-a dat drumul la apb in relea .Rugbmintea d6nsului este sb
monteze cetSlenii reductoare pe relele , deoarece presiunea este mare.
De asemenea aduce la cunogtinla domnilor consilieri prelurile din contractul
de furnizare ap5, acestea fiind de 6,72lmc cu WA gi 3,26lmc fbrd canalizare.
Ddnsul spune cb s-a tratat apa in procent de 2009r clor/50 mc.
Se prezintb cererile depuse in vederea scutirii taxei de pazd 9i salubrizare.

Aceste cereri provin de la persoane care suslin cd membrii familiilor lor
mai pleac5 periodic in strbindtate la muncd 9i nu se aflS tot timpul acas5. in
aceste conditii se solicltd scutirea de 1000/o a acestora de la plata ,



Domnii consilieri sunt de pdrere cd nu este Tn m5surb consiliul local sb
urmSreascd sau sE facd un calendar cu plec5rile si sosirile acelor cetSleni
din/in !arb.
De asemenea atunci c6nd se afld la domiciliu beneficiazd de serviciile sus
amintite.

Un motiv in plus pentru respingerea cererilor este neincurajarea altor
persoane pentru asemenea solicitdri, deoarece contractul cu SC Ave SRL
este fdcut pe num5r de populalie , ori scutirea unor persoane f5rd motive
intemeiate ar duce la cregterea taxei de salubrizare pentru ceilalli beneficiari.
Se trece la stabilirea datei linerii sedinlei urmdtoare , aceasta fiind in data de
30.05.20L4 .la ora 9,00 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1, Proiect de hotb16re privind limitarea tonajului pe drumurile comunale si
ulile in comuna Dobrin.
2. Proiect de hot5rdre privind zonarea extravilanului comunei Dobrin.

Prezentul proces verbal se va afisa la sediul Primariei Comunei Dobrin pin
grija secretarului , in 3 zile de la sedinta .

PRESEDINTE DE SEDINII^il);;k\ VEGH HA AL JULIAN


