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Proces- Verbal

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta
extraordinara a Consiliului Local pe luna septembrie 2016 urmare Dispozitiei
nr 226/ 20 09 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
sunt prezenti in unanimitate sedinta fiind legal constituita.
La sedinta participa si d-nii :
Mocanu Adrian, Florea Gheorghe, Paduraru Costin , Duta Ludovic Adrian, Pietraru
George si Costache Viorica.
D-ul Braileanu Marian , presedintele de sedinta 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 modului de administrare a terenului din

punctul Valea Mare.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi .
Inainte de a se supune la vot aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare d-ul
consilier Voinea Ion mentioneaza si solicita ca in procesul verbal sa se consemneze ca
dansul a spus in sedinta anterioara ca ar trebui sa se dizolve consiliul local cu 3 luni de
zile inainte de alegerile pentru primar .
In cea ce priveste dezapezirea a spus ca el nu a putut trece peste calea ferata cu utilajele
fiind zapada mare si drumul blocat.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Pentru aprobarea procesului verbal 12 voturi
Impotriva 1 d-ul Voinea Ion.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local .
Se da citire materialului intocmit in acest sens.
Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
Astfel d-ul Borcea Nicolae solicita ca d-na contabil sa explice in ce consta rectificarea
bugetara.
D-Voinea Ion prin cuvantul sau informeaza ca fata de sedinta din 02 09 2016 nu este nici
o modificare de cifre.
D-na inspector contabil informeaza in ce consta rectificarea.
D-ul Voinea Ion intreaba la capitolul 43 02 sau alocat niste bani-pentru intabulare
cadastru comuna si intreaba cu ce firma se face lucrarea.
Este informat ca cu PF Duminica.



Deasemenea d-ul Voinea face referire la capitolul drumuri si poduri unde este prevazuta
suma de 1173 –alee pietonala si intreaba ce e cu aceea suma
D-na contabil informeaza ca firma care a executat lucrarea-alee pietonala mai are de
incasat bani
D-ul Greerus Ion prezinta Referatul pe care Comisia din cadrul Consiliului Local la
intocmit cu privire la aleea pietonala.
D-ul Voinea Ion face referire la sumele de bani care sau alocat pentru protectia mediului
si intreaba de ce se tot bate apa in piua cu canalizare si nu se face nimic- intreband in ce
stadiu se afla lucrarea de canalizare.
Informeaza d-ul viceprimar cu atributii de primar ca ne aflam in stadiul de PUZ dupa
care se va obtine avize si autorizatie de construire.
D-ul Voinea afirma ca nimic nu sa facut si nimic nu se face iar d-ul Chifor afirma ca si ce
sa facut sa facut prost facand referire la drumul de la Trestienii de Jos.
D-ul consilier Bujor Mihai prin cuvantul sau solicita sa nu se mai loveasca atat in
executiv caci si d-ul Voinea si d-ul Chifor au fost consilieri in mandatul anterior si au
avut cunostiinta de toate lucrurile pe care acum le reproseaza executivului.
D-ul Voinea informeaza ca datorita lui cladire noului sediu a primariei se afla in starea
actuala iar terenul de langa biserica este inca al primariei tot datorita lui .
D-ul Greerus Ion prin cuvantul sau intreaba ce facem cu lucrarea alee pietonala- sa se
vorbeasca cu constructorul .
D-ul Voinea face referire la telefoanele primariei 37 cine le foloseste ? deasemenea
informeaza ca d-na contabil a cerut aprobare de la primar pentru a i se prezenta factura si
documente iar dansa ar trebui sa stea in genuchi in fata lui dat fiind faptul sa dansul e
consilier local si are dreptul sa i se prezinte orice document solicitat conform
regulamentului de organizare si functionare al consiliului local.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local
Pentru aprobarea proiectului de hotarare 12 voturi
Impotriva 1 d-ul Borcea Nicolae
Abtineri = 0
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 37/ 2016.
Urmatorul punct de la ordinea de zi al sedintei il constituie :
Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modului de administrarea a terenului din Valea
Mare proprietate privata a comunei.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens
Avizul comisiei de specialitate spune ca acest subiect sa se analizeze in sedinta in plen.
D-ul Nita Ghorghe la solicitarea d-lui Borcea informeaza ca SC Gavsem International
SRL si-a indeplinit in totalitate angajamentele asumate prin contract informand ca sa
incheiat si contract de custodie cu societatea, urmand ca in baza acestuia sa platim
pastrarea.
Deasemenea informeaza ca Consiliul Judetean Prahova prin Hotararea nr. 123/ 2016 a
scazut pretul de referinta la grau la 0,50 lei/ kg.
Noi avem 0,65 si nu putem sa il vindem dat fiind faptul ca pretul e mare.
Se propune modificarea hotararii nr 33/ 2016 respectiv scaderea pretului la 0,55 lei/ kg.
Se supune la vot modificarea HCL 33 respectiv scaderea pretului la grau la 0,55 lei/ kg.
Cu unanimitate de voturi se aproba scaderea pretului la 0,55



.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 38/ 2016.
Fata de administrarea terenului din Valea mare d-ul consilier Bujor Mihai prin cuvantul
sau propune organizarea de licitatie publica in vederea arendarii.
D-ul invitat Paduraru Costin solicita cuvantul .
Acesta afirma ca terenul din Valea Mare e pasune si trebuie dat crescatorilor de animale.
D-ul Mocanu Adrian si el invitat informeaza ca conform titlui de proprietate acest teren
este arabil asa fiind inscris si la APIA.
D-ul Florea Gheorghe informeza prin cuvantul sau ca acest teren conform anexelor fond
funciar este pasune si face referire la Raportul intocmit de comisia de la prefectura.
De asemenea solicita ca acest teren sa fie atribuit tinerilor fermieri crescatori de animale
pentru a fi si acestia ajutati ei neavand intreaga suprafata de teren necesara si nici macar
pasune conform normativelor nu au primit.
D-na consilier Ivascu Ana prin cuvantul sau afirma ca acestia sa ia teren in arenda pentru
a avea.
D-ul Pietraru George face referire la rezerva de 136 ha teren arabil pe care il are comuna
si solicita sa li se atribuie din acesta cate 10 ha.
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca aceea suprafata de 136 ha este pe raza uat Dumbrava,
dar apartine la fostele CAP de munte.
D-ul Florea Gheorghe prin cuvantul sau informeaza ca Primaria Draganesti a repartizat
teren arabil la tineri.
D-ul Voinea Ion prin cuvantul sau solicita ca tinerii fermieri crescatori de animale sa fie
ajutati.
D-ul Paduraru Costin informeaza si solicita in acelasi timp ca nu are teren , are animale si
doreste ajutor din partea Consiliului Local .
D-ul Mocanu Adrian informeaza ca este prieten cu d-ul Gavrila si doreste ca primaria ca
maximizeze profitul si sa obtina o suma mare pe acel teren respectiv o arenda buna si
solicita licitatie, care da mai mult.
D-ul Florea informeaza ca atitudinea d-lui Mocanu este aceeasi pe care a avuto d-ul
Radulescu la o intalinire cu fermieri.
D-ul Mocanu prin cuvantul sau informeaza ca starea economica a miciilor fermieri se va
deteriora din ce in ce mai mult acestia neputand rezista in economia de piata.
D-ul Paduraru informeaza ca din contra ei tineri vor sa se dezvolte in continuare vor sa
creasca numarul de animale si solicita insistent ajutor de la consiliul local , asemenea
solicita si d-ul Duta Adrian ei propunand ca acest teren sa fie atribuit cetatenilor din
comuna nu celor din alta localitate.
D-ul Mocanu solicita licitatie publica .
D-ul Anton Ion prin cuvantul sau solicita licitatie publica la care sa participe doar
cetatenii comunei.
D-ul Florea informeaza ca va sprijini fermieiri sa obtina autorizatie sa faca miting sa
aduca animalele langa primarie daca nu se va rezolva solicirtarea tinerilor.
D-ul Borcea intreaba pe d-ul Mocanu cat teren are il lipov in arenda si solicita ca acesta
sa faca schimb cu Valea Mare



D-ul Paduraru informeaza ca vacile din Ciupelnita au teren au pasune suficienta si
asemenea doreste si el sa aiva .
D-ul Florea informeaza ca din pasune nu se poate transforma in arabil da invers da din
arabil in pasune iar singurele pajisti naturale in zona noastra sunt luncile actualele pasuni
fiind infiintare in teren arabil.
D-ul Borcea informeaza ca terenul din Valea Mare a fost pasune.
D-ul Florea solicita ca consiliul local sa stabileasca Criterii de atribuire a terenului din
Valea Mare catre cetatenii comunei.
D-ul Greerus Ion prin cuvantul sau informeaza ca si criterii daca se stabilesc tot la
licitatie se ajunge.
D-ul Mocanu afirma ca stabilirea de criterii de atribuire directa a terenului este ilegala
trebuie Licitatie
D-ul consilier Chifor Cristian solicita ca problema sa se amane ptr sedinta urmatoare.
Secretarul comunei informeaza ca in conformitate cu prevederile Legii nr 215/ 2001
privind administratia publica locala art 36 alin(5) lit b consiliul local hotaraste vanzarea,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata ale comunei, si tot aceeasi
lege spune la art 45 alin(3) hotararile cu privire patrimoniul se adopta cu votul a doua
treimi din numarul total al consilierilor locali in functie, si pe cale de consecinta invi ta d-
nii consilieri sa propuna si sa hotarasca.
D-ul Florea propune ca un criteriu sa fie :
Ca licitatorul sa fie cetatean al comunei.
Un altul sa fie varsta.
D-ul Paduraru solicita inca o data ajutor si doreste si un raspuns in scris de la d-nii
consilieri pe aceasta tema.
D-ul Braileanu Marian prin cuvantul sau solicita sa se asocieze mai multi si sa liciteze .
D-ul Borcea solicita sa se masoare pasunile.
D-ul Greerus Ion solicita sa fie consultat juristul primariei cu privire la acest mod de
administrare a terenului ca tot este platit de la bugetul comunei.
Deasemenea informeaza ca se va consulta si cu juristii de la prefectura.
D-ul Braileanu Marian informeaza ca este tirziu din punct de vedere al calendarului
agricol terenul trebuie lucrat si trebuie luata o hotarare cat mai repede acum in sedinta.
D-ul Paduraru Costin e de acord cu nivelul arendei ca si pana acum de 610 kg grau / ha
nu mai mult
D-ul consilier Voinea Ion informeaza ca la licitatie nu se poate limita suma se liciteaza
pana se castiga.
D-ul Grerus propune sa vina juristul la sedinta viitoare si stabilirea modului de
administrare a terenului sa fie dezbatuta in sedinta viitoare deci sa se amane.
Cu acest punct de vedere sunt de acord toti d-nii consilieri..
In incheierea sedintei d-ul Nita Gheorghe informeaza ca urmare demersurilor efectuate
Apele Romane au inceput lucrarile de reparatie a Digului de la Zanoaga de la puntea
veche pana la pod autostrada.
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


