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Proces- Verbal

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta de indata a Consiliului Local pe luna iulie urmare Convocarii
sedintei de catre urmatorii d-nii consilierii:
Nita Gheorghe, Voinea Ion, Braileanu Marian, Olteanu Catalin, Mandache
Nicolae, Bujor Mihai,Anton Ion.
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca sunt prezenti in unanimitate sedinta fiind legal constituita.
Inainte de a inceperea sedintei se tine un moment de reculegere in memoria
d-lui Bunea Nicolae.
D-ul Voinea Ion presedintele de sedinta preia conducerea sedintei si supune
la vot ordinea de zi a sedintei in urmatoare structura:

1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de Hotarare cu privire la exercitarea atributiilor de primar de

catre D-ul Nita Gheorghe, viceprimarul comunei.
3. Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui consilier care va

indeplini temporar atributiile viceprimarului..
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie .
1.Proiect de Hotarare cu privire la exercitarea atributiilor de primar de catre
D-ul Nita Gheorghe, viceprimarul comunei.
Se prezinta expunerea de motive
Secretarul comunei informeaza ca a fost sesizata Institutia Prefectului cu
privire la incetarea mandatului de primar urmare decesului d-lui Bunea
Nicolae.
Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-ul
presedinte de sedinta Voinea Ion supune la vot proiectul de hotarare cu
privire la exercitarea atributiilor de primar de catre d-ul Nita Gheorghe
viceprimarul comunei..
Se voteaza
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.



Astfel a fost adoptata Hotararea nr 30/ 30 07 2016.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei :
Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui consilier care va indeplini
temporar atributiile viceprimarului
Au loc propunerii:
Astfel d-ul Neagu Aurel il propune pe d-ul Greerus Ion
D-ul viceprimar Nita Gheorghe il propune pe d-ul Anton Ion.
Alte propuneri nemaifiind se trece la procedura de vot care este identica cu
cea a alegerii viceprimarului, respectiv secret pe buletine de vot cu
mentiunea Da in dreptul candidatului dorit.
Se deruleaza procedura de vot in ordine alfabetica dupa care comisia de
validare procedeaza la deschiderea urnei.
D-ul Greerus Ion obtine 8 voturi
D-ul Anton Ion obtine 5 voturi.
Se constata ca d-ul Greerus Ion este desemnat consilier delegat cu atributiuni
de viceprimar.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 31/ 30 07 2016.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Voinea Ion declara lucrarile sedintei incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta Secretar,
Voinea Ion Apostol Marian


