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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna iulie , urmare Dispozitiei
nr177/ 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.
Secretarul comunei face propunerea de a se alege un presedinte de sedinta.
D-ul Anton Ion il propune pe d-ul Vasile Ion pentru trei luni de zile.
Cu unanimitate de voturi d-ul Vasile Ion este ales presedinte de sedinta
pentru trei luni de zile.
Acesta multumeste pentru increderea acordata si preia conducerea lucrailor
dand cuvantul d-lui primar.
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 executiei bugetare aferente
trimestului II al anului 2015.
3 Proiect de hotarare privind cresterea salariilor angajatilor primariei .
4 Diverse
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 executiei bugetare aferente
trimestului II 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 devoturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 16/ 2015.



.Proiect de hotarare cu privire la cresterea salariilor angajatilor
Primariei comunei Dumbrava .
Se da citire materialului intocmit 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 adopta hotararea nr 17/ 2015
La capitolul Diverse d-ul primar informeaza ca Consiliul Judetean prin
Hotararea nr 9/ 2015 a stabilit pretuurile medii ale produselor agricole pentru
anul fiscal 2015 si propune ca pretul de vanzare a graului din arenda anului
2015 sa fie cel stabilit de Consiliul Judetean.
Fata de aceasta propunere d-ul Voinea Ion informeza ca baza Comcereal
Zanoaga achizitioneaza actualmente grau la pretul de 0,52 /kg ,pretul graului
este in scadere calitatea este slaba datorita glutenului care sa spalat de la
ploi si este de acord ca pretul de vanzare sa fie cel stabilit de catre Consiliul
Judetean.
Cu acest pret respectiv de 0,55 lei/kg sunt de acord in unanimitate totii d-nii
consilieri.
Tot la capitolul Diverse d-ul consilier Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau
solicita ca si indemnizatia de sedinta a d-lor consilieri sa fie majorata
deasemenea solicita ca sedintele ordinare sa se efetueze lunar.
Deasemenea informeaza ca in perioada 3-14 08 2015 la scoala Dumbrava va
avea loc un proiect vacanta altfel si solicita sprijin primariei pentru
amenajarea parcului de langa scoala.
Primarul comunei prin cuvantul sau promite ajutor.
D-ul Spirescu Gheorghe informeaza deasemenea ca becul din statia de
microbuze de la intersectia cu Sicrita nu functioneaza fiind ars de doua luni
si solicita inlocuirea acestuia.
Acelasi lucru informeaza si Vlad Claudia ca si in satul Ciupelnita sunt becuri
arse.
Primarul informeaza ca becurile au fost schimbate lunar , nu cunoaste ca
sunt becuri arse, dar va rezolva situatia.
Deasemenea primarul informeaza despre controlul pe care la efectual curtea
de conturi despre neregulile constatate si despre stadiul lucrarilor la
canalizare (licitatie) despre DC Trestienii de Jos care este distrus de utilajele
agricole grele .
D-ul Negulescu Nicolae prin cuvantul sau afirma ca politia locala trebuia sa
stea mai mult dpe acel drml sa indentifice cine la distrus in asa hal si sa se
puna restrictie de tonaj.
Primarul informeaza ca a pus indicator cu restricta de tonaj dar a fost furat



Braileanu Marian prin cuvantul sau informeaza ca nu este de acord ca
drumul de pe langa calea ferata din Zanoaga la Pod de Fier sa fie inchis,
ca sa sapat sant si sa inchis drumul ,politia locala trebuia sa stea acolo si sa
dea cateva avertismente celor care duc gunoiul acolo.
Primarul informeaza ca a facut curat in zona respectiva a carat toate gunoaile
si a incercat sa bolchere accesul spre acesa vale unde se depozita gunoaie si
a facut un lucru bun.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Vasile Ion , declara lucrarile sedintei incheiate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar
Vasile Ion Apostol Marian


