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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna februarie , urmare
Dispozitiei nr 75 / 2015 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul
comunei
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca sunt prezenti in unanimitate 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 rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Dumbrava.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Caietului de sarcini in vederea
organizarii licitatiei pentru inchirierea pasunilor comunale.
4.Proiect de hotarare cu privire la asocierea comunei Dumbrava cu alte
u.a.t. , institutii si reprezentanti ai sectorului privat in vederea constituirii
asociatiei Grupul de Actiune Locala „Drumul Voievozilor”.
5. Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului unui consilier local ,
urmare demisiei acestuia.
6. Diverse.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
..Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Dumbrava este urmatorul punct de la ordinea de zi a
sedintei.
Astfel se da citire la materialul intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate precum si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul
sau intreaba in ce consta efectiv rectificarea.
Primarul comunei informeaza ca asa cum reese din material se modifica
capitolul invatamant si capitolul alimentare cu apa al comunei.



Alte puncte de vedere sau intrebari la acest punct de la ordinea de zi
nemaifiind se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 7/ 26 03 2015 a Consiliului Local
Dumbrava.
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Caietului de sarcini in vederea
organizarii licitatiei pentru inchirierea pasunilor comunale.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se prezinta avizul comisiei de specialitate si avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
Astfel prin cuvantul sau secretarul comunei informeaza ca la nivelul
comunei sa constituit o comisie de lucru care are sarcina de a intocmii
Amenajamentele Pastorale pentru pasunile comunale , care vor sat la baza
administrarii pasunilor comunale incepand cu anul viitor.
D-ul consilier Vasile Ion prin cuvantul sau se declara de acord cu
organizarea de licitatie pentru inchirierea pasunilor comunale si solicita sa se
puna anunturi peste tot inclusiv la magazine, camine culturale, etc.
Alte puncte de vedere nemaifiind se supune la vot proiectul de hotarare.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 8/ 26 03 2015.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie:
Proiect de hotarare cu privire la asocierea comunei Dumbrava cu alte u.a.t. ,
institutii si reprezentanti ai sectorului privat in vederea constituirii asociatiei
Grupul de Actiune Locala „Drumul Voievozilor”.
Se da citire materialului intocmit in acest sens .
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate secretarul comunei informeaza despre
necesitate si oportunitate pe care o constituie infiintarea unui GAL la nivelul
zonei.
Nefiind intrebarii sau puncte de vedere diferite pe marginea acestui punct de
la ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare .
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata hotararea nr 9/ 26 03 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie
. Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului unui consilier local ,
urmare demisiei acestuia.
Se prezinta cererea acestuia.
Pe marginea acesteia nefiind obiectii aceasta fiind un act unipersonal se
supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 10/ 26 03 2015.



La Diverse D-ul Braileanu Marian solicita sa se aduca cateva masini de
piatra pe str. TN din Zanoaga fiind un drum foarte greu accesibil .
Acelasi lucru il solicita si d-ul Vasile Ion.
D-na Anghel Niculina prin cuvantul sau solicita pietruirea strazii din
Dumbrava –spate statie de apa.
D-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau solicita executivului sa
ia masuri pentru a se muta primaria in sediul nou `la fostul CAP .
Informeaza primarul ca in maxim 3 luni sediul va fi functional, urmand a fi
efectuat mobilierul si cele necesare.
D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau intreaba care este stadiul lucrarii
de canalizare.
Informeaza primarul despre stadiu si demersuri.
Deasemenea primarul comunei informeaza si despre lucrarea de
modernizare a iluminatului public si despre montarea camerelor video in
comuna .
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


