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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna februarie 2016 , urmare
Dispozitiei nr 8/ 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.
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 cu privire la aprobarea bugetului local
pentru anul 2016.
3. Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare in anul scolar
2016-2017 la nivelul comunei Dumbrava.
4.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatilor de identificare a
beneficiarilor stimulentului educational.
5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii de ajutoare
alimentare unor categorii de persoane.
6.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de lucrari de interes
public ce se vor efectua de beneficiarii ajutorului minim garantat.
7. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea noilor indicatorii tehnico-
economicii ai obiectivului de investitii sistem de canalizare si epurare ape
uzate sat Dumbrava.
8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea excedentului bugetului localdin
anul precedent.
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 excedentului bugetului local din
anul precedent
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 Braileanu Marian intreaba ce
strazi se va preconizeaza a se asfalta.
Informeaza primarul comunei ca se va asfalta in curtea la Primarie,



la Gara CFR Zanoaga, Str Moara Ciupi, Tigania noua pana la Belciug
Cornu de Sus,
D-ul Chifor intreaba de ce acum se asfalteaza tocmai acum e cumva
campanie electorala.
Primarul informeaza ca in fiecare an sa asfaltat cat sa putut.
Se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 2 din 04 02 2016.
Proiect de hotarare la cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul
2016
Se prezinta materialul.
Se da citire la avizul secretarului si ale comisiilor de specialitate.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii
D-ul Spirescu Gheporghe solicita banii pentru naveta cadrelor didactice.
Primarul informeaza ca sa prevazut si ca in fiecare an sau dat ,mai tarziu e
adevarat dar sau dat si se vor da .
Alte puncte la acest punct nu mai sunt se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 3/ 2016
Se trece la analizarea
Proiectului de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare in anul
scolar 2016-2017 la nivelul comunei Dumbrava.
Se da citire materialului prezentat.
Se da citire la avizul secretarului si al comisiei de specialitate.
D-na director face referire la solicitarea cadrelor didactice de a de deconta la
timp naveta
.Au loc discutii pe aceasta tema si precum si pe activitatea cadrelor didactice
de la scolii in special la Ciupelnita si se concluzioneaza ca problema este
rezolvata provizoriu pana la o viitoare rectificare.
D-na director solicita ajutor financiar pentru intretinea localurilor scolare ,
dusumea, schimbata, izolat corpul cladirilor, acoperisuri refacute etc.
Primarul promite ajutor la o viitoare rectrificare.
Pe marginea celor prezntate nefiind puncte de vedere inclusiv d-na director
Ciobanu Teodora ne informeaza ca documentatia este corecta se supune la
vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 4/ 04 02 2016.
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatilor de identificare a
beneficiarilor stimulentului educational.
Se prezinta materialul.
Se da citire la avizul secretarului si al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare.



Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 5. din 04 02 2016
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie :
. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii de ajutoare alimentare
unor categorii de persoane.
Se prezinta materialul.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate si la avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 6/ 04 02 2016
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de lucrari de interes
public ce se vor efectua de beneficiarii ajutorului minim garantat.
Se prezinta materialul.
Se prezinte avizele necesare.
D-ul Spirsecu solicita ca acestia sa intretina locul de joaca pentru copiii
precum si sa tualeteze pomii de pe domeniul public.
Pe marginea celor prezentate nefiind si alte puncte de vedere se supune la
vot.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 7/ 04 02 2016
. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea noilor indicatorii tehnico-
economicii ai obiectivului de investitii sistem de canalizare si epurare ape
uzate sat Dumbrava
Se prezinta materialul.
Se prezinta avizele de specialitate si avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nt 8/ 04 02 2016.
In contiunarea sedinte se solicita si Diverse.
D-ul consilier Spirescu Gheorghe solicita reinfiintarea Bibliotecii comunale
si intreaba unde este fondul de carte? El mai exista?
Informeaza primarul ca fondul exista este conservat si se va rezolva si
aceasta problema.
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


