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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna mai , urmare Dispozitiei
nr 114/ 2015 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul comunei
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca lipseste motivat d-ul consilier Braileanu Marian ceilalti
domnii 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 rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Dumbrava.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente
trimestului I al anului 2015.
4.Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui sprijin financiar de la
bugetul local al comunei Dumbrava pentru Parohiile din Comuna.
5. Proiect de hotarare privind dotarea Politiei Locale cu un autoturism dacia
Logan si a cotei de carburantii alocate pentru indeplinirea misiunilor.
6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana
personalului din cadrul Politiei Locale .
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie:
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Dumbrava.
Se da citire referatului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate dincadrul consiliul local
precum si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.



Astfel a fost adoptata hotararea nr11/ 2015
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente
trimestului I al anului 2015, este urmatorul punct de la ordinea de zi a
sedintei .
Se da citire la referatul inaintat in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se
supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 12/ 2015.
.Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui sprijin financiar de la
bugetul local al comunei Dumbrava pentru Parohiile din Comuna.
Astfel de da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local .
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate primarul comunei informeaza ca suma
prevazuta in buget a se acorda unitatilor de cult se va impartii in mod egal
pentru fiecare biserica respectiv la 5 bisericii si se va vira fiecariei parohii .
Nemaifiind si alte puncte de vedere fata de cele prezentate se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adopta hotararea nr 13/ 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de hotarare privind dotarea Politiei Locale cu un autoturism Dacia
Logan si a cotei de carburantii alocate pentru indeplinirea misiunilor.
Astfel se da citire la referatul inainta in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.\
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata hotararea nr 14/ 2015.
Ultimul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana
personalului din cadrul Politiei Locale .
Se da citire la referatul intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
precum si la avizul secretarului.
Pe marginea acestui punct de la ordinea de zi a sedintei d-ul consilier
Voinea Ion isi exprima acordul cu privire la acordarea acestor drepturi dar
solicita ca politia locala sa se implice cat mai activ in realizarea misiunilor
pe care le are si sa realizeze si venituri la bugetul local.
Acelasi lucru il sustine si d-ul consilier Chifor Cristian .



Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 15 / 2015.
In continuarea sedintei d-ul Voinea ion intreaba care mai este stadiul
proiectului de canalizare.
Informeaza primarul comunei ca urmeaza licitatia ptr lucrarii.
D-ul consilier Vasile Ion solicita sprijin administrativ ptr biserica de la
Zanoaga caci urmeaza hramul bisericii iar Politia Locala sa patruleze ct mai
mult in comuna dat fiind faptul ca sau inmultit iarasi furturile.
D-ul consilier Nita Ion intreaba care este stadiul lucrarilor de gaze.
Informeaza primarul comunei ca lucrarea se afla in executie.
D-ul Olteanu Catalin prin cuvantul sau informeaza a baraca –halta CFR
Trestienii este dezafectata si nefunctionala si trebuie rezolvata.
Primarul comunei informeaza ca a luat act de cele informate si ca problema
se va rezolva.
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


