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Proces- Verbal

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta
ordinara a Consiliului Local pe luna septembrie 2016 urmare Dispozitiei nr 201/ 29 08
2016 emisa de catre d-ul Nita Gheorghe viceprimarul cu atributii de primar al comunei
Dumbrava.
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca
lipseste d-ul consilier Chifor Cristian,ceilaltii d-nii consilierii sunt prezenti sedinta fiind
legal constituita.
Secretarul comunei face propunerea de a se alege un presedinte de sedinta.
Astfel d-ul Nita Gheorghe il propune pe d-ul Braileanu Marian.
Alta propunere nemaifiind se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi d-ul Braileanu Marian este ales presedinte de sedinta si supune
la vot proiectul ordinei de zi a sedintei dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
3. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a graului din recolta

anului 2015-2016.
4. Proiect de hotarare cu privire la concesionarea cabinetului stomatologic.
5. Depunerea Declaratiilor de avere si a Declaratiilor de interese de catre d-nii

consilierii.
6. Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii asocierii comunei

Dumbrava si Consiliul Judetean.
7. Proiect de hotarare cu privire la desemnare a trei consilieri care sa faca parte din

Consiliul de Administratie al scolii si un consilier care sa fac parte din Comisia de
Asigurare si Evaluare a Calitatii.

8. Diverese:
a) Informare Consiliului Local privind aleea pietonala.Prezentarea Caietului

de sarcini.
b) Prezentarea ultimului Raport al Curtii de Conturi si a stadiului masurilor

dispuse.
c) Stabilirea comisiei de inventariere a mijloacelor fixe si mobile ale

Primariei comunei Dumbrava.
d) Prezentarea documentelor de aprovizionare cu combustibil cat si foile de

parcurs pe ultimile 3 luni a autoturismului Duster din dotarea Primariei.
e) Stabilirea locului de parcare a microbuzului scolii.
f) Informarea Consiliului Local cu privire la acordarea normei de hrana ,

pentru Politia Locala
g) Informarea Consiliului Local cu starea Drumului Comunal din Trestienii

de Jos. Si ce masuri au fost inteprinse de la receptie si pana in prezent



Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei.
Secretarul comunei da citire procesului verbal al sedintei anterioare.
Se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal.
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie :
Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local pentru anul in curs.
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, aviz favorabil.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
D-ul Voinea Ion prin cuvantul sau face referire la sumele de bani prevazute pentru
inscrierea in cartea funciara OCPI.si intreaba cu ce tarlale sa inceput unde anume.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca s-a inceput de la limita cu hotar comuna Draganesti
respectiv T 52,53,54,55 , fiind un sector mai usor fara probleme juridice si de suprafata.
Urmand ca anul viitor sa se continue cu celelalte Tarlale din comuna.
D-ul Greerus Ion face referire la cursurile pentru politia locala si intreaba cati sunt
scolarizati.
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca doar unul e scolarizat 2 sunt pe post de paznici iar 2
urmeaza a merge la scolarizare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Pentru adoptare proiect de hotarare = 11 voturi
Contra=0
Abtineri = 1 Borcea Nicolae
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 32/ 2016.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv:
Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a graului din recolta anului
2015-2016.
Se da citire materialului.
Se prezinta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local care propune
pretul de 0,65 lei/kg.
D-ul consilier Voinea Ion intreaba unde este graul. Este informat de d-ul Nita Gheorghe
ca la SC GAVSEM SRL .
Intreaba de ce nu sa facut proces verbal de custodie.
D-ul Braileanu Marian prin cuvantul sau informeaza ca se retrage .
D-ul Voinea Ion solicita ca pentru prelungirea contractului cu GAVSEM sa se prezinte si
celelalte contracte de prestari servicii pe care GAVSEM le are cu primaria si face referire
la dezapezire, lucerniera ,.
Deasemena solicita sa se prezinte facturile pe toata perioada derularii contractului sa
vedem daca si-a platit, cat .
Sa vedem daca graul e panificabil, cui a fost vandut garul in anii precedenti la ce pret.
D-ul Borcea prin cuvantul sau spune ca e de acord.
D-ul Voinea spune ca e interesul comunei., prea multi bani sau sifonat din buget aiurea.
D-ul Braileanu Marian prin cuvantul sau spune ca pretul de 0,65 e mare si daca il duceam
in baza mai plateam si pastrarea pana ce noi stabileam pretul si mai luam jumatate.
Borcea solicita sa se caute clienti pentru grau.



D-ul Voinea prin cuvantul sau informeaza ca societatea nu a facut nimic bun pentru
comuna , a facut numai rau, la dezapezire la drumul peste calea ferata a blocat accesul el
nemaiavand pe unde trece.
D-ul Borcea solicita sa se caute firme sa ia terenul.
D-ul Voinea informeaza ca acest teren a fost lucrat de Mocanu, de Avram care a ramas
restanta .
D-ul Anton informeaza ca terenul trebuie lucrat dat fiind faptul ca si subventia e pe
masura si e cel mai bun teren al comunei.
D-ul Braileanu propune sa prelungim contractul cu 800 kg / ha.
Se propune ca modul de administrare al terenului sa aiba loc sedinta viitoare dupa ce d-na
contabil va prezenta cele solicitate.
Se supune la vot pretul de 0,65 leu/ kg grau.
Cu unanimitate de voturi se stabileste ca pretul graului sa fie de 0.65 lei/kg
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 33/ 2016
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv proiect de hotarare cu
privire la concesionarea unui cabinet medical.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens
Se prezinta avizul 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 aprobat.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 34/ 2016
Urmatorul punct de la ordinea de zi il constituie
Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii asocierii comunei Dumbrava si
Judetul Prahova.
Se da citire referatului intocmit.
Se da citire la avizul 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 est adoptata Hotararea nr 35/ 2016.
Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor consilieri in Consiliul de Administratie
la scolii .
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se prezinta avizul comisie de specialitate.
Sunt propusi urmatorii d-ni consilieri:
Stoica Constantin, Borcea Nicolae, Voinea Ion , iar pentru Comisia de Asigurare si
Evaluare a Calitatii este propus d-na Ivascu Ana.
Se supune la vot
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 36/ 2016.
La capitolul Diverse se incepe cu Aleea Pietonala.
D-ul Greerus Ion se declara foarte nemultumit de aceasta lucrare intrucat sa pus balastru
cu pamant galben si peste el sa turnat asfalt iar acuma acesta sa crapat si au iesit buruieni
prin el si intreaba cine a urmarit executia acestei lucrari cine a fost diriginte de santier.
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca el a urmarit majoritatea lucrarii in limitat timpului
disponibil d-ul primar fiind bolnav in aceea perioada si informeaza ca daca este asa cum
se spune firma care a executat lucrarea va repara lucrarea fiind in garantie.



D-ul Voinea informeaza ca la el la poarta sa executat bine lucrarea, iar lucrarea are 1 an
garantie.
D-ul Braileanu Marian solicitat sa se decoperteze si sa se constate ce si cum s-a facut.
D-ul Voinea informeaza ca au fost bani aruncati in vant, mai bune erau placile care au
fost inainte, iar el nu a stiut ca se toarna asfalt el stia de pavele .
Stoica Constantin prin cuvantul sau informeaza ca in zona lui sa pus pamant argilos,
margaritar si apoi asfalt.
D-ul Greerus solicita sa se dea bani inapoi.
D-ul Borcea informeaza ca iesit iarba de tragi cu coasa.
D-ul Grerus Ion intreaba cine a semnat la receptie si solicita sa se refaca lucrarea Este
informat ca a semnat d-ul Nita si D-ul Jitaru Nistor
D-ul Voinea informeaza ca lucrarea s-a facut haotic.
D-ul Greerus Ion informeaza ca sa facut in bataie de joc.
Se solicita sa se faca o comisie care sa stabileasca ce se va face cu aceasta lucrare.
Sunt desemnati d-nii Borcea Nicolae, Chifor Cristian, Greerus Ion.
Prezentarea Raportului Curtii de Conturi este urmatorul punct de la Diverse.
D-na inspector contabil Apostol Elena da citire raportului intocmit de organele de control.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
D-ul Greerus Ion intreaba de ce acest material nu este postat pe pagina de internet a
primariei, si intreaba cine se ocupa de pagina de internet a institutiei.
Este informat de d-ul Nita Gheorghe ca d-na Marcu Virginia se ocupa de pagina
institutiei dar momentan este in concediu medical.
D-ul Greerus Ion fata de drumul de la Trestienii de Jos care este stricat face remarca ca
proiectarea nu a fost buna, trebuia proiectare pentru drum cu trafic greu nu pentru trafic
usor , iar acum Primaria trebuie sa angajeze un Jurist bun care sa apere interesul
institutiei nu pe al firmelor.
D-ul Borcea Nicolae face remarca ca si drumul de pe langa Calea Ferata sa rupt.
D-ul Voinea Ion intreaba din cate procese avem pe rol sa castigat vreunul.
Urmatorul punct de la Diverse este Constituirea unei comisii de inventariere a
mijloacelor fixe.
Se fac propuneri.
Sunt propusi si votatii urmatorii d-nii consilieri:
Bujor Mihai, Stoica Constantin, Anton Ion, Greerus Ion.
Prezentarea documentelor de aprovizionare cu combustibil pe ultimile 3 luni ale auto
Daster este urmatorul punct de la diverse.
D-na contabil prezinta situatia solicitata.
Au loc discutii cu privire la acest auto.
D-ul Borcea intreaba cine ia dat masina d-lui Piron sa faca naveta.
Este informat de viceprimar ca el ia dat masina sa faca naveta, intrucat d-ul Piron si-a
manifestat intentia de a pleca din institutie, postul fiind scos la concurs dar nu a venit
nimeni.
Deasemenea se solicita si totii d-nii consilieri sunt de acord ca Dasterul Primariei sa fie
inscriptionat.
Secretarul comunei informeaza ca nici pentru postul de audit nu a venit nimeni iar pentru
cel de referent sau inscris doua persoane, concursul fiind publica in ziarul Prahova , pe
pagina de internet a primariei precum si in Monitorul Oficial partea a 3 a .



D-ul Voinea Ion intreaba de ce sotia sa nu este functionar public.
D-na Ivascu Ana face referire la biblioteca si intreaba de ce platim un bibliotecar cu
norma intreaga cand biblioteca nu exista.
D-ul Greerus Ion intreaba cati salariati sunt la primarie caci avem un abonament la
Orange pentru 44 de telefoane, cine le are cine le foloseste caci se platesc lunar cate 20
mil de lei.
D-ul Borcea face referire la efectuarea de cununii civile ,sa se faca si in fata bisericii caci
sunt solicitari in acest sens.
Stabilirea locului de parcare a microbuzului scolar este urmatorul punct de la diverse.
Se face propunerea de catre d-ul Greerus Ion ca acesta sa fie parcat la sediul Primariei sa
nu mai fie parcat la sofer acasa.
Cu unanimitate de voturi se stabileste ca acesta sa fie parcat la Primarie.
Informarea Consiliului Local cu privire la acordarea normei de hrana pentru politia locala
este urmatorul punct de la diverse.
D-na contabil informeaza ca norma de hrana se acorda conform Hotararii adoptate de
catre Consiliul Local.
D-ul Constantin Ion prin cuvantul sau solicita ca norma de hrana sa fie acordata pentru
fiecare zi si nu pe tura ca pana acum sa fie indexata iar ca dotare sa li se ia pistol caci
infractionalitatea a crescut ei neavand nici o autoritate.
D-ul Greerus Ion intreaba de ce seful de post nu a venit la sedinta ? nu a fost invitat?
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca a fost informat.
D-ul Greerus Ion informeaza ca il va instiinta pe seful Inspectoratului de faptul ca seful
de post nu a venit la sedinta.
D-ul Voinea Ion intreaba daca merg camerele video din comuna.
Este informat de d-ul Nita ca partial functioneaza urmeaza ca in saptamana viitoare sa fie
puse in functiune si celelalte camere video fiind probleme de ordin tehnic.
Se solicita ca utilajele hipo – carute sa le se interzica acesul in camp dupa ora 19.
De asemenea se solicita ca cainii fara stapan de pe raza comunei sa fie adunatii .
D-ul Anton Ion solicita amplasarea a inca doua camere video la Ciupelnita in capatul
strazii unde locuieste dansul.
In continuarea sedintei se propune ca sedintele ordinare sa aiba loc a doua vinere din luna.
D-ul Voinea Ion prin cuvantul sau informeaza ca ar fi bine sa nu se mai faca sedinte de
consiliu iar cand se vor face alegerii pentru primar sa se faca si de consiliu local.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Braileanu Marian declara lucrarile sedintei incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta Secretar,
Braileanu Marian Apostol Marian


