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Proces- Verbal

La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta
ordinara a Consiliului Local pe luna octombrie 2016 urmare Dispozitiei
nr 326/ 7 X 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 dnii Paduraru Constantin , Grigore (Duta) Ludovic, Mocanu
Adrian.
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 stabilirea modului de administrare a terenului din

punctul Valea Mare.
3. Proiect de Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.

Pentru aprobarea Proiectului Ordinei de zi a sedintei 12 voturi.
Contra 1 d-ul Greerus Ion care isi argumenteaza votul prin faptul ca Seful Postului de
Politie din comuna nu este prezent si la Ordinea de zi nu sunt Diverse..
Se constata ca Ordinea de zi a fost aprobata..
Se suune la vot Procesul Verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv
Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modului de administrare a terenului din punctul
Valea Mare.
D-ul consilier Borcea Nicolae prin cuvantul sau informeaza ca terenul din Valea Marea
era pasune, el cunoaste aces lucru , si solicita sa se faca pasune.
Deasemea informeaza ca acolo unde e pescaria era pasune, unde e Tica Mare era tot
pasune , in Valea Matre mai erau 15 ha tot cu pasune si afirma ca lipsesc aproximativ
100 ha pasune, si propune ca pana la sedinta viitoare sa se masoare pasunea.
Deasemenea propune ca acel teren sa se dea crescatorilor de animale.
D-ul consilier Bujor Mihai propune sa se organizeze licitatie publica pentru arabil
intrucat se aduce un venit la bugetul local mai mare decat daca ar fi pasune.
D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau invoca legea nr 646/04 si propune sa se
acorde tinerilor cate o suprafata de 5 ha tere, din rezerva.
Dul Nita Gheorghe informeaza ca terenul din Valea Mare nu e rezerva e proprietatea
privata a comunei,
Braileanu Marian prin cuvantul sau solicita sa se organizeze licitatie.
D-na Ivascu Ana prin cuvantul sau afirma ca daca tinerilor li sa promis inainte de alegeri
teren sa li se dea.



D-ul Greerus Ion prin cuvantul sau solicita transparenta contractele de pasunat sa fie puse
pe internet.
D-ul Mocanu Adrian prin cuavantul sau informeaza ca nu e baza legala sa li se dea cate
5 ha crescatorilor de animale, fara licitatie.
Terenul din Valea Mare sa fie licitat.
Deasemenea informeaza ca terenul sa lucrat.el este cultivat.
Braileanu Marian solicita sa se prezinte contractul original.
D-ul Voinea Ion solicita ca SC Gavsem sa nu mai faca dezapezire in comuna si va fi de
acord cu prelungirea contractului.
D-ul Mocanu informeaza si promite ca Gavsem nu va mai face dezapezire.
D-ul Grigore Adrian Ludovic prin cuvantul sau informeaza ca nu mai vrea teren in Valea
Mare doreste sa li se dea pasune pentru numarul de animale pe care il au.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca are pasune libera si neacordata la Bac o poate
repartiza oricand .
D-ul Paduraru Costin informeaza ca nu este eligibila are probleme si cu restul de pasune.
D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau propune sa se prelungeasca contractul cu SC
Gavsem la o cantitate de 800kg /ha
Cu aceesi propunere e de acord si o sustine si d-ul Grerus Ion .
D-ul Olteanu Catalin propune sa se prelungeasca cu 10 ani contractul.
D-ul Greerus Ion propune ca pe 10 ani dar sa se renegocieze la 5 ani.
Se supune la vot prelungirea contractului .
Cu unanimitate de voturi se voteaza prelungirea contractului cu 10 ani si renegociere la 5
ani.
Astfel a fost adoptata hotararea nr 39/ 2016.
Se supune la vot ca contravaloarea arendei sa fie 800 kg /ha.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi se hotaraste ca arenda sa fie 800 kg grau/ ha./ an.
Astfel a fost adoptata hotararea nr 40/ 2016.
In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv
Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local .
Se da citire materialului
Se da citire la avizele comisie de specialitate.
Au loc discutii.
Astfel prin cuvantul sau d-ul Voinea Ion face referire la faptul ca materialul prezentat nu
e corect intocmit facandu-se referire la doua adrese de rectificare.
De asemenea solicita sa se semneze pe fiecare pagina referatul de buget de catre totii
d-nii consilieri intrucat ei hotarasc una si apre alceva se schimba hartiile.
Deasemenea la dezapezire a primit doua informarii diferite cu sume diferite pentru anii
anteriorii si intreaba care e adevarul care e suma corecta si acum se suplimenteaza suma
la dezapezire pentru anii din urma.
Pe sumele care se cheltuiesc ar trebui sa se ia utilaje specifice de dezapezire.
D-ul consilier Bujor Mihai intreaba daca in anii precedentii asa a fost situatia de ce nu s-a
luat atitudine atunci?
D-ul Neagu Aurel prin cuvantul sau informeaza ca au fost strazi pentru care sa luat bani
si nu s-a facut nimic dezapezire.
D-ul Grerus Ion informeaza ca si acum se mai dau 5000 lei la dezapezire.



Deasemenea intreaba despre drumuri despre parteneriatul cu CJPh la ce drumiri se face
PT.
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca drumurile neasfaltate beneficiaza de PT.
In cea ce priveste dezapezirea pentru anul in curs se va lua firma de pe SEAP.
D-ul Voinea informeaza ca oricum 90% din contracte sunt masluite.
D-ul Neagu Aurel solicita ca contractul de dezapezire sa fie urmarit.
D-ul consiler Mandache Nicolae prin cuvantul sau solicita sa se cumpere utilaje specifice
de dezapezire.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului.
Se voteaza .
Cu unanimitate de voturi este respinsa rectificarea de buget propusa.
In continuarea sedintei la Diverse d-ul consilier Chifor Cristian prin cuvantul sau face
referire la trotuar care este un dezastru , si afirma ca suntem ultima comuna dupa Tataru
dar si aia au gaze.
Solicita ca la viitoarea sedinta sa vina si constructorul .
D-ul Bujor Mihai prin cuvantul sau informeaza ca natalitatea in randul tiganilor a crescut
si nu au locuri de casa si propune sa se extinda intravilanul catre Belciug in pasune sa li
se dea locuri de casa.
D-na Ivascu Ana nu e de acord cu propunerea la fel si Borcea care afirma ca ramanem
fara pasune.
D-ul Nita Gheorghe aduce la cunostiinta ca are o solicitare de la Sanghel( Ion Vasile)
care doreste sa fie sprijint sa-si faca casa si propune 1000 lei ajutor in materiale de
constructie.
D-ul Mandache Nicolae propune sa nu se dea bani ca -i bea sa se ia materiale de
constructie sa fie ajutat dar acesta nu a facut nimic in viata lui si materialele le va vinde
pe bautura.
Se hotaraste ca Sanghel(Ion Vasile ) sa fie ajutat cu materiale de constructie in valoare de
1000 lei.
D-ul Stoica Constantin prin cuvantul sau informeaza ca la scoala Ciupelnita sunt tinerii
de etnie roma care agreseaza verbal cadrele dicactice –profesoare – seara la iesirea de la
cursuri sau in timpul zilei si nimeni nu ia atitudine.
Solicita ca Politia sa fie sesizata .
D-ul Greerus Ion prin cuvantul sau solicita ca biroul secretarulu isa fie mutat in sediul
nou al primariei sa se faca economie la lemne.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca nu are unde deja sunt aglomerati si de lemne nu e
probleme ca avem
D-ul Voinea Ion afirma ca daca tot avem lemne sa i se dea si lui Gaeee ca e un caz social.
Secretarul comunei prin cuvantul sau informeaza ca in Monitorul Oficial sediul primariei
este cel in care se afla biroul sau.
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


