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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna octombrie , urmare
Dispozitiei nr 283 / 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-nii consileri Nita Gheorghe si Anghel Niculina
ceilalti d-nii consilieri find prezenti sedinta este legal constituita.
Secretarul comunei face propunerea de a se alege un presedinte de sedinta.
D-ul Negulescu Nicolae propune pentru trei luni de zile pe d-na Vlad
Claudia .
Cu unanimitate de voturi d-ul Vlad Claudia 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 rectificarea bugetului local aferent anului
2015.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente
trimestului III / 2015
4. Proiect de hotarare cu privire la Asocierea Comunei Dumbrava cu Judetul
Prahova in vederea realizarii obiectvului de investritii Proiectare si executie
reparatie si asfaltare drumuri comunale si de interes local.
5 Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor mijloace fixe
catre scoala generala Invatator Nicolae Dinu..
6. Proiect de hotarare cu privire la completarea patrimoniului public si privat
al comunei Dumbrava.



1.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:
2 Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local aferent anului
2015..
Se da citire la materialul intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiilor de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate d-ul Braileanu Marian propune ca la sedintele
de buget sa fie invitata si directoarea scolii pentru a se cunoaste mai bine
starea de fapt a scolilor din comuna.
Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobata hotararea.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 24 / 30 10 2015.
Urmatorul punct de la ordinea de zia sedintei il reprezinta:
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare aferente
trimestului III / 2015.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate d-ul consileir Spirescu Gheorghe solicita anexa
cu cheltuielile- executia propriu zisa.
Contabila informeaza ca le poate consulta la sediul biroului fiind un dosar
foarte stufos .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 25/ 30 10 2015.
4.Se trece la proiectul de hotarare cu privire la Asocierea comunei
Dumbrava cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectvului de investritii
Proiectare si executie reparatie si asfaltare drumuri comunale si de interes
local.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Pe marginea celor prezentate primarul comunei informeaza ca se va asfalta
in prima faza DC 85 Halta -Cimitir Zanaoaga.
Puncte de vedere nefiind d-ul presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 26/ 30 10 2015.
5 Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor mijloace fixe
catre scoala generala Invatator Nicolae Dinu este urmatorul punct de la
ordinea de zi a sedintei.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.



Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat .
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 27/ 30 10 2015.
Ultimul punct de la ordinea de zi a sedintei il reprezinta
6 Proiect de hotarare cu privire la completarea patrimoniului public si privat
al comunei Dumbrava.
Se da citire la referatul intocimt in acest sens..
Se perzinta avizele comisiei de specialitate si avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vede se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 28/ 30 10 2015.
La capitolul Diverse d-ul consilir Braileanu Maian prin cuvantul sau
informeaza ca el face parte din comsiliul de administrare al scolilor din
comisia de aparare civila din comisia de Isu mai din toate comisiile si
solicita ca si ceilalti d-ni consileri sa aiba si ei activitate sa se implice .
D-ul Vasile Ion solicita ca pe ternul de fotbal de la Dumbrava sa nu se mai
pasuneze , intruct sunt reclamatii in acest sens
D-ul Voinea info ca animalele lui pasuneaza iar cand echipa de fotbal se va
reinfiinta el va cosii terenul de fotbal.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Vlad Claudia , declara lucrarile sedintei incheiate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar
Vlad Claudia Apostol Marian


