
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIU 

COMUNA DÂRLOS 
PRIMAR 

 
                                            D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 92/ 2022 
 

           privind convocarea Consiliului Local  al Comunei Dârlos, în  şedinţă ordinara, 
la data de 27 iunie 2022 

 
              Primarul comunei Dârlos,dl. Lupu Ioan, 
       Având în vedere referatul de specialitate nr. 2683/20.06.2022 al secretarului general al comunei Dârlos  
privind convocarea Consiliului Local  al comunei Dârlos, în şedinţă ordinară  la data de 27 iunie 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 luni, la data 
de 27 iunie 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 27.06.2022, 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 20 iunie 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. 92/2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Dârlos  din data de 27.06.2022 

1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei  extraordinare din data de 13.05.2022  
2.Aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare din 20.04.2022. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local 
Darlos pentru perioada iunie-august 2022. 
 Inițiator: Primarul Comunei Darlos 
- Referat de aprobare 
- Referat de specialitate (secretarul general al comunei) 
- 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. 9 alin.(1) si alin(3) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local 
Darlos, aprobat prin HCL nr.39/2021, art.123. alin(1) si alin.(3), art.129, art.196 alin.(1) lit.’’a” si art.200  din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Darlos, judetul Sibiu 
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: art. 512 alin.(1) si ale art.514 alin.(1), lit.” a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,,  precum si ale art.35 alin(1), art.36, art.38 - art.40 din Legea 
nr.448/2006. 
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2022 
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: art.20 alin.(1) lit.”c” precum si art.49 alin.(1),alin.(12) si alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, actualizata. 
 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
„Dezvoltarea serviciilor de baza pentru locuitorii comunei Darlos prin amenajarea teren de sport in 
localitatea Valea Lunga” 
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: O.U.G. nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanţate  din fonduri externe nerambursabile, si H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, 
 
7.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
Comunei Dârlos, judetul Sibiu 
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: 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 
 
8. Proiect de hotărâre privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei Dârlos, , judetul Sibiu 
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: art.87, alin.(5),art.129.alin.(1), alin.(2) lit.c) , 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 
 
9.  Proiect de hotărâre privind sarbatorirea si organizarea evenimentului „Curciu 700 ani” precum si   
stabilirea unor masuri organizatorice prilejuite cu ocazia acestui eveniment 
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: In temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.”b” si alin.(7) lit.”d ” din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019; 
 
10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgent 
din bugetul local 
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: art.28, alin.(2) – (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
11.  Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor de performanță precum și a tarifelor aferente unor 
activități din componența serviciului de salubrizare la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș 
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: art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) lit. l), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (2) lit. c), art. 24 alin. 
(1) lit. a) și b), art. 26 alin. (4) și (5), art. 27 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităților, republicată; art. 9 alin. (4) lit. c), art. 43. alin. (2) lit. a)-d), alin. (3)-(5) din Legea nr. 



51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Cap. VII, art. 7 pct. 1 lit. e) lit. i) lit. j) lit. 
n) lit. p), pct. 2 lit. h) lit. v) lit. w) lit. y), art. 7.1.1 lit. a.1) pct.19, Cap. XI, art. 11 pct. 1) lit. a), pct. 2), pct. 5-8), 
Cap. XII art. 12, Cap. XIII art.13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire 
directă nr. 1/01.04.2009–364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
10.Diverse.  
 

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

 

 

 


