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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna decembrie , urmare
Dispozitiei nr 373 / 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.
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. 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 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 34 din 16 12 2015.
La capitolul Diverse d-ul Braileanu Marian solicita remasurarea si repunerea
in posesie in T 89 caliment intrucat nu mai corespund dimensimuile



tarlalei.din cauza d-ul Banu care ani de zile nu a folosit terenul si acum fiind
primul il lucreaza iar ceilalti nu mai au dimensiunile..
Deasemenea solicita sa se intreprinda ceve cu gunoaile din comuna si sa se
introduca taxa in comuna pentru cei ce nu au contract la gunoaie.
Si cei ce vor fi prinsi aruncand gunoiul in locuri neautorizate sa presteze
munca in folosul comunitati.
D-ul Negulescu N solicita sa se amplaseze un bancomat in comuna.
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


