
Romania
Judetul Prahova

Consiliul Local Dumbrava

Nr 781 din 11 02 2015
Proces- Verbal

Incheiat astazi 11 02 2015

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna februarie , urmare
Dispozitiei nr 32/ 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 Chifor Cristian ceilalti domnii
consilieri sunt prezenti, sedinta fiind legal constituita.
Secretarul comunei propune a se alege un presedinte de sedinta.
D-ul Nita Gheorghe il propune pe d-ul Anton Ion pentru trei luni de zile.
Cu unanimitate de voturi d-ul Anton Ion este ales presedinte de sedinta.
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 aprobarea excedentului bugetar aferent
anului 2014.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente
trimestului IV al anului 2014.
4.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Dumbrava.
5 Aprobarea Planului de Paza al comunei.
6.Diverse.
Proiect de hotarare cu privire la mentinerea retelei scolare pentru anul scolar
2015-2016.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau solicitat ca in procesul
verbal sa se consemneze afirmatia- solicitarea d-lui consiler Voinea Ion din
sedinta anterioara aceea ca indemnizatia d-lor consilieri sa fie marita dupa
cum sa marit si salariul primarului.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv :



Proiect de hotarare cu privire la aprobarea excedentului bugetar aferent
anului 2014.
Astfel se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizele de specialitate.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobata hotararea.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 3/ 11 02 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie Proiect de hotarare cu
privire la aprobarea executiei bugetului pe trimestul IV al anului 2014.
Se da citire referatului intocmit in acest sens.
Se prezinta lista cu persoanele insolvabile.
Se da citire la avizele de specialitate prevazute de lege.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere d-ul
presedinte de sedinta Anton Ion supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobata hotararea.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 4/ 11 02 2015.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de
hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Dumbrava pentru anul 2015.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se da citire avizeleor de specialitate.
Pe marginea celor prezentate primarul face o scurta prezentate a structurii
veniturilor si cheltuielilor bugetare prognozate si a principalelor actiuni ce
vor fi intreprinse in anul in curs.
Fata de cele prezentate nefind si alte puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare in forma initiata de executiv.
Cu unanimitate de voturi este aprobat bugetul anului 2015.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 5/ 11 02 2015.
Aprobare a Planului de Paza al comunei Dumbrava pentru anul 2015 este
urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei.
Astfel se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se prezinta si avizele de specialitate .
Fata de cele prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat planul de paza al comunei pentru anul
2015.
Se solicita sa se analizeze si punctul de la Diverse respectiv
Proiect de hotarare cu privire la mentinerea retelei scolare sin in anul scolar
2015-2016 ca si in anul 2014 -2015.
Se da citire la materialul inaintat
Se prezinta avizul conform al Inspectoratului scolar.



Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii se supune la vot proiectul de
hotarare.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotarare.-
Astfel a fost adoptata Hotararea nt 6 / 11 02 2015
La Diverse d-ul consilier Braileanu Marian prin cuvantul sau solicita
asfaltarea drumului comunal de la Zanoaga Halta – Cimitir precum si
efectuarea de catre cetateni a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor
pluviale.
Informeaza primarul comunei ca in limitata prevederilor bugetare va incerca
sa faca acest lucru , santurile trebuind a fi efectuate de cetetenii .
D-ul consilier Vasile Ion prin cuvantul sau propune ca pe strazile ramase
neasfaltate in Zanoaga pe cartier sa se bage macar piatra.
D-ul consilier Negulescu Nicolae propune sa se sprijine dispensarul medical
in sensul de a se face caldura pe holul de asteptare unde este un frig groaznic.
Primarul informeaza ca cunoaste situatia , a incercat sa rezolve problema dar
cand a vrut sa se faca focul a constatat ca sobele sunt stricate iar acum iarna
nu pot fi reparate .
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Anton Ion , declara lucrarile sedintei incheiate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar
Anton Ion Apostol Marian


