
Romania
Judetul Prahova

Consiliul Local Dumbrava

Nr 196 din 22 01 2015
Proces- Verbal

Incheiat astazi 22 01 2015

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna ianuarie , urmare
Dispozitiei nr 1/ 2015 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul comunei .
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca lipseste nemotivat d-ul consilier Vasile Ion ceilalti domni
consilieri sunt prezenti, sedinta fiind legal constituita.
Primarul comunei supune la vot proiectul ordinei de zi al sedintei.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de
functii al Primariei comunei Dumbrava.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normei de hrana pentru
personalul din cadrul Politiei Locale Dumbrava.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi .
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv :
- Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de
functii al Primariei comunei Dumbrava.
Astfel se da citire la referatul intocmit.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate d-ul consilier Spirescu Gheorghe intreaba care
sunt perssoanele de la compartimentul administrativ.
Este informat de secretarul comunei ca aceste persoane sunt: Onea Mariana,
Stefan Ion, Baraitareanu Marius, Lita Ion.
Deasemenea intreaba daca posturile vacante vot fi ocupate.
Informeaza primarul comunei ca daca legislatia va permite acest lucru, da
vor fi ocupate.
Alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate nemaifiind se supune la
vot proiectul de hotarare.



Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 1/ 2015 cu privire la aprobarea
organigramei si a statului de functii ale Primariei comunei Dumbrava.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei este
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normei de hrana pentru
personalul din cadrul Politiei Locale Dumbrava.
Se da citire referatului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si
la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
Astfel d-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul este de acord cu acesta
norma de hrana si intreaba daca aceasta valoare de 18 lei se acorda pe tura
sau pe zi.
Este informat ca propunerea este sa se aloce pe tura.
Alte puncte de vedere nemaifiind se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 2/ 2015 cu privire la aprobarea normei
de hrana personalului din cadrul politiei locale..
In continuarea sedintei la capitolul Diverse d-ul Rus Iacob intreaba primarul
comunei ce sa facut cu santurile?
Este informat ca: nimic, deocamdata caci este iarna, zapada si nu s-a putut
face nimic.
D-ul Spirescu Gheorghe intreaba care este stadiul canalizarii
Informeaza primarul ca avem ceva probleme la OCPI dar se vor remedia,
urmand a se efectua licitatia.
D-ul Voinea propune ca si drumul spre Sicrita si Belciug respectiv partea
noastra se se asfalteze, sau cel putin sa se pietruiasca.
Primarul informeaza ca da, dar mai inainte trebuie sa termine si celelalte
stradute ramase neasfaltate in comuna.
D-ul Anton Ion propune sa se aleaga alte persoane in Consiliul de
administratie al scolii caci dansul nu mai poate onora aceasta functie .
Secretarul comunei informeaza ca la o viitoare sedinta se va analiza acesta
propunere dar trebuie si solicitarea scolii.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Chifor Cristian , declara lucrarile sedintei
incheiate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar
Chifor Cristian Apostol Marian


