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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna ianuarie 2016 , urmare
Dispozitiei nr 1/ 2016 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.
Se face propunerea de a se alege un presedinte de sedinta.
Astfel este propusa pentru trei luni de zile d-na Anghel Niculina.
Cu unanimitate de voturi este alesa presedinte de sedinte pentru trei luni de
zile d-na Anghel N.
Aceasta multumeste pentru increderea acordata si da cuvantul
Primarului comunei care 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 aprobarea acoperirii definitive a
excedentului bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul
2015
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi .
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv :
. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii definitive a
excedentului bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul
2015.
Astfel se da citire la referatul intocmit.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate d-ul consilier Voinea Ion solicita o detailere .
Acelasi lucru il solicita si d-ul Braileanu Marian.
Primarul comunei invita la sedinta si pe d-na inspector contabil cheltuieli
Apostol Elena care da amanunte de ordin financiar contabil precum si de



provenienta acestor sume, precizand ca modul de folosire a acestei sume il
va prezenta la executia bugetara pe anul 2015.
Se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 1/ 08 01 2016.
In contiunarea sedinte se solicita si Diverse.
Astfel d-ul Voinea Ion intreaba primarul comunei care mai este stadiul
lucrarilor de canalizare.
Informeaza d-ul primar ca se lucreaza la un PUZ in vederea obtinerii
autorizatiei de construire.
Deasemenea informeaza ca sa efectuat Studiu de fezabilitate canalizare si
pentru satul Zanoaga.
D-ul consilier Braileanu Marian intreba in ce stadiu se afla proiectul GAL
din care va face parte si comuna Dumbrava.
Informeaza d-ul primar care in timpul sedintei ia legatura telefonic cu
persoana desemnata cu constituirea GAL.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-na presedinte de sedinta Anghel Niculina , declara lucrarile sedintei
incheiate .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar
Anghel Niculina. Apostol Marian


