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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta extraordinara a Consiliului Local pe luna iulie , urmare
Dispozitiei nr 219/ 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 Condila Sorin ceilalti d-nii
consilierii 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 rectificarea bugetului local aferent anului
2015.
3.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar
din anul precedent.
4 Proiect de hotarare cu privire la stabilirea redeventei cabinetelor medicale
din comuna.
5 Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din evidentele fiscale ale
Primariei a unor societati radiate din Oficiul Registrului Comertului.
6 Diverse.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Pentru aprobarea procesului verbal 10 voturi.
Abtineri 1= Spirescu Gheorghe
Impotriva = 0
Se constata ca procesul verbal a fost aprobat.
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie:
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local
aferent anului 2015.
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 d-ul consilier Spirescu Gheorghe intreaba in ce
consta rectificarea la capitolul invatamant.
Contabila primariei il informeaza.
D-ul Voinea Ion intreaba in ce consta rectificarea la capitolul cheltuieli de
personal
Deasemenea d-na contabil da explicatii tehnice.
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 18/ 2015.
.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului
bugetar din anul precedent.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
D-ul Spirescu Gheorghe intreaba de ce suma este asa de mare.
Informeaza contabila ca la sfarsitul anului precedent sa incasat debite mari
de la persoane juridice iar bani nu au fost cheltuiti.
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 19/ 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie :
Proiect de hotarare cu privire la stabilirea redeventei cabinetelor
medicale din comuna.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Pe marginea celor propuse au loc discutii.
Astfel primarul informeaza despre demersurile pe care le-a facut in vederea
aducerii unui medic in comuna in locul domnului Doctor Paraianu , decedat.
Secreatrul comunei informeaza despre competentele legale ale Consiliului
Local in cea ce priveste sanatatea cetatenilor .
Se face propunerea de catre d-ul Voinea Ion ca redeventa la cabinetele
medicale sa fie contravaloarea a 1,5 Euro/mp/an.
D-ul Spirescu Gheorghe propune ca aceasta sa fie de 1 Euro/ mp/ an.
Se voteaza propunerea d-lui Voinea aceea de 1,5 euro/ mp / an
Cu 10 voturi pentru este adoptata propunerea.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 20/ 2015.
Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din evidentele financiar-
contabile ale Primariei a unor societati radiate din Oficiul Registrului
Comertului.
Se da citire la referatul intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
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 21/ 2015.

La capitolul Diverse
D-ul primar informeaza despre faptul ca pe data de
4 sept 2015 are loc licitatia pentru canalizare sat Dumbrava si in paralel se
va semna si contractul pentru sf canalizare sat Zanoaga.
Deasemenea informeaza despre lucrarile de pietruire ce sau efectuat in
comuna si despre stadiul lucrarilor de alimentare cu gaze.
Tot la capitolul Diverse d-ul consilier Braileanu Marian solicita ca la scoala
Zanoaga sa se monteze parazapezi si jgheaburi la streasina intrucat vine
iarna si pica gheata de la streasina pe copiii iar d-ul Spirescu Gheorghe
prpune ca la scoala 2 Dumbrava sa se faca gard sa nu se inceapa anul scolar
tot fara gard.
Deasemenea solicita sa se monteze portile de handbal pe terenl de sport si
cosul de baschet cel de dimensiuni olimpice .
Tot d-ul Spirescu propune ca la sedinta urmatoarea sa se analizeze
activitatea de invatamant din comuna si propune sa se reorganizeze consiliul
de administratie al scolii.
Primarul informeaza ca in limita posibilitatilor financiare va incerca sa
rezolve problema.
Secretarul comunei informeaza ca scoala are buget pentru cele solicitate.
D-ul Voinea Ion intreaba cand se va muta activitatea primariei in sediul nou.
Primarul informeaza ca probabil in septembrie

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


