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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna noiembrie , urmare
Dispozitiei nr 329 / 2015 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul
comunei
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca lipsesc nemotivat d-nii consilieri Condila Sorin si Negulescu
Nicolae , 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 Asocierea Comunei Dumbrava cu Judetul
Prahova in vederea realizarii obiectvului de investritii Reparatie,
modernizare , imprejmuire Gradinita de copii –sat Zanoaga comuna
Dumbrava.

4 Proiect de Hotarare cu privire imputernicirea d-lui Bunea Nicolae,
primarul comunei sa voteze si sa semneze Hotararile Asociatiei de
Dezvoltare Intracomunitara Parteneriatul pentru managementul Deseurilor
Prahova.

5 Proiect de Hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale.

6 Diverse._Aprobare documentatie de atribuire a serviciilor de reactualizare
PUG si Acordarea de ajutoare de urgenta la incendii.
.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 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.
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 29 / 25 11 2015.
Urmatorul punct de la ordinea de zia sedintei il reprezinta:
Proiect de hotarare cu privire la Asocierea Comunei Dumbrava cu Judetul
Prahova in vederea realizarii obiectvului de investritii Reparatie,
modernizare , imprejmuire Gradinita de copii –sat Zanoaga comuna
Dumbrava.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizele de specialitate.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii se supune la vot proiectul de
hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 30/ 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zia sedintei il reprezinta:
Proiect de Hotarare cu privire imputernicirea d-lui Bunea Nicolae,
primarul comunei sa voteze si sa semneze Hotararile Asociatiei de
Dezvoltare Intracomunitara Parteneriatul pentru managementul Deseurilor
Prahova.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizele de specialitate.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii se supune la vot .
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 31/ 2015
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il reprezinta:
Proiect de Hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizele de specialitate.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii se supune la vot .
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 32/ 2015.
La capitolul Diverse
D-ul viceprimar prezinta un material prin care propune aprobarea
documentatiei de atribuire a serviciilor de reactualizare PUG.
Se prezinta materialele .



Se da citire la avizul comisie de specialitate din cadrul consiliului local si la
avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind obiectii sau puncte de vedere se supune
la vot
Cu unanimitate de voturi este aprobata documentatia
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 33/ 2015.
In continuarea sedintei d-ul primar informeaza Consiliul Local ca pe raza
comunei in timpul scurs de la ultima sedinta si pana in prezent au avut loc 1
un incendiu la Gospodariile populatiei respectiv la Mocanu Vasile si la
Raducanu Vasilica din cauza cantitatilor marii de apa cazute casa este pe
punctul de a se prabusi si propune acordarea de ajutoare de urgenta in
materiale de constructiie in valoare de 7000 lei lui Mocanu Vasile si 5000 lei
Raducanu Vasilica.
Deasemenea se aproba acordarea de ajutoare de urgenta si ptr Mihai
Constantin = 3 mster lemn foc iar pentru Ghelaru Valeriu se aproba
reparatia acoperisului cu tabla in valoare de aproximativ 700 lei.41
Cu unanimitate de voturi este aprobat acordarea de ajutoare de urgenta.
Secreatul comunei informeaza inca o data consiliul local despre
obligativitatea cetatenilor la incheierea Asigurarilor Obligatorii.
In continuarea sedintei primarul comunei informeaza ca activitatea primariei
se va desfasura in noul sediu.
D-ul Spirescu Gheorghe intreaba care este stadiul lucrarilor de canalizare.
Informeza primarul comunei.
Olteanu Catalin se intereseaza de stadiul lucrarilor dea asfaltare a DC 85
Halta -Cimitir., precum si despre santul de scurgere a apelor pluviale de la
locuinta d-lui Braileanu Vasile
Informeaza primarul comunei.
D-ul Vasile Ion intreaba daca podurile din fata proprietatii locuitorilor sunt
proprietate publica sau privata a cetatenilor intrucat sunt uni care pun pe
poduri Pietroaie ca lumea sa nu poata intoare masinile.
Deasemenea se intereseaza ce sa facut cu materialele rezultate din demolarea
gardurilor de la scoli.
Informeaza verbal viceprimarul comunei.
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


