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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna septembrie , urmare
Dispozitiei nr 247/ 2015 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul
comunei
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca lipsesc d-ii Nita Gheorghe, Negulescu Nicolae si Anghel
Niculina care s-a invoit 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 desemnarea unor consilieri locali in care
sa faca parte din consiliul de administrare a scolilor din comuna.
4 Diverse.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare.
D-ul Vasile Ion presedintele de sedinta preia conducerea sedintei si trece la
urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv :
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 si mai intreaba in ce constau
sumele prevazute la capitolul bunuri si servicii.
D-ul consilier Voinea Ion face referire la cifrele prezentate in proiectul de
buget intreaba care este diferenta intre capitolul cultura si cap religie



Deasemenea prin cuvantul sau apreciaza gardul ce se face la scoala .
La aceste intrebarii legate de proiectul de buget
contabila primariei il informeaza.
Primarul comunei informeaza ca gardul de la scoala trebuia facut din bugetul
scolii dar intrucat acestia nu au banii necesari a hotarat sa il faca Primaria cu
toate ca la sedintele cu parintii d-na invatator Teodoru Valentina spune ca
Primaria nu da bani.
Deasemenea informeaza ca a prevazut bani in buget pentru asfaltarea
drumului de la halta Trestienii la cimitir Zanoaga .
D-ul consiler Spirescu Gheorghe propune ca si portiunea de 500 m catre
Sicrita care a ramas neasfaltata sa fie facuta pentru a da continuitate
drumului ce lega comuna Dumbrava de comuna Rafov .
D-ul consilier Condila Sorin propune ca si drumul catre Gara Zanoaga(aleea)
sa fie reparat.
Primarul informeaza ca si aceste strazii mai sus enumerate trebuiesc asfaltate
dar prioritate o au drumurile din interiorul localitatilor care au ramas
neasfaltate.
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 22/ 2015.
Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor consilieri locali care
sa faca parte din consiliul de administrare a scolilor din comuna.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Au loc propuneri.
D-ul Vasile Ion il propune pe d-ul Spirescu Gheorghe care refuza motivand
ca este presedinte de sindicat si este incompatibil.
D-ul Baraileanu Marian propune sa se faca prin rotatie.
D-ul Voinea Ion ii propune pe Braileanu Marian., Condila Sorin si Olteanu
Catalin.D-ul Anton Ion il prpune pr d-ul Voinea Ion sa faca parte din
comisia de Asigurare si Evaluare a Calitatii.
Nemafiind si alte propuneri se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adopta hotararea nr 23/ 2015

La capitolul Diverse
Olteanu Catalin propune sa se faca revizie la iluminatul public din comuna
precum si santul din Zanoaga la colonel vis a vis de biserica.
D-ul Braileanu Marian propune ca pe rampa de la Zanoaga CFR sa se faca
un targ comunal.
Primarul info ca nu se poate autoriza.



D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau intreaba care este stadiul lucrarii
de canalizare Deasemenea intreaba cand se va muta primaria in noul local.
Informeaza primarul ca se va finaliza procedura de desemnare a
executantului dupa care urmeaza autorizarea lucrarilor de constructie.
Deasemenea informeaza ca sa comandat mobilier pentru noul sediu si cand
va fi gata se va muta.
D-ul Condila Sorin propune ca sedintele de consiliu sa se desfasoare dupa
ora 17 intrucat o parte din consilieri au servici si nu pot lipsi.
D-ul Anton Ion face referire la gunoaiele ce se arunca peste tot in comuna si
solicita sa se dea averitismente , amenzi sa se faca ceva pentru a se stopa
situatia.
D-ul Voinea Ion solicita ca apa de la terenul de fotbal din Dumbrava sa fie
inchisa .

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


