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Proces- Verbal
La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta
ordinara a Consiliului Local pe luna noiembrie 2016 urmare Dispozitiei
nr 359 din 18 11 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.
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 modificarea si completarea patrimoniului public

al comunei Dumbrava.
4. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul

2017.
5. Diverse.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei.

In continuarea 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 :
Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
Se prezinta referatul si celelalte materiale intocmite in acest sens.
Se prezinta avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
precum si avizul secretarului .
Pe marginea celor prezentate au loc discutii .
D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau face referire la capitolul 07 03 02 si solicita
informatii suplimentare .
D-na inspector de specialitate Apostol Elena informeaza si detaileaza prevederile acelui
capitol cu privire la nivelul impozitelor asupra mijloacelor de transport .
Deasemenea informeaza si despre faptul ca prevederile de la capitolul 36 02 50
reprezinta Parteneriatul pe care Comuna Dumbrava il are incheiat cu Judetul Prahova,
precum suma de 10.000 reprezinta subventii.
Deasemenea d-na inspector Apostol Elena informeaza asupra faptului ca materialul de
rectificare a fost dezbatut amanuntit la comisie si cu d-ul Greerus Ion.
D-ul consilier delegat Greerus Ion informeaza ca d-na inspector solicita sa aiba birou
separat singura .Alte pencte de vedere pe marginea celor prezentate nemaifiind se supune
la vot proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 41/ 2016.



Urmatorul punct de la Ordinea de zi il constituie :
Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea patrimoniului public al
comunei Dumbrava.
Se prezinta documentatia intocmita in acest sens.
Se prezinta avizele comisiei de specialitate precum si avizul secretarului la proiectul de
hotarare.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii.
D-ul consilier Voinea Ion prin cuvantul sau intreaba ce diferenta este intre Primarie si
Consiliul Local.
Deasemenea mai intreaba ce reprezinta cele 78 de pozitii si solicita in acest sens o copie
de pe patrimoniul public al comunei.
La toate aceste intrebarii da raspunsul d-na inspector contabil
D-ul Greerus Ion il informeaza pe d-ul Voinea Ion ca ai va pune dansul la dispozitie o
copie de pe patrimoniu intrucat o are si materialul la dezbatut aprofundat cu d-na
inspector contabil.
Alte puncte de vedere asupra acestui punct de la ordinea de zi nemaifind se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 42/ 2016.
Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale este urmatorul
punct de la ordinea de zi a sedintei.
Se prezinta materialul intocmit .
Se prezinta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local precum si avizul
secretarului.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii si puncte de vedere.
D-ul consilier Voinea Ion intreaba care este motivul bonificatiilor si reducerilor care se
propun a fi aprobate.
D-ul presedinte de sedinta Braileanu Marian prin cuvantul sau face referire la scutirea
asupra mijloacelor de transport ce se acorda in cazul mijloacelor de transport ce sunt
folosite exclusiv in agricultura.
Alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi nemaifiind se supune
la vot proiectul de hotarare in forma initiata si prezentata.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 43/ 2016.
La Capitolul Diverse d-ul consilier delegat cu atributii de viceprimar Greerus Ion
informeaza ca la el este o cerere adresata de locuitorii din satul Ciupelnita care solicita
efectuarea urmatoarelor lucrarii:
Montarea de Hidrantii Suprateranii in locul cismelelor stradale.
Parcare betonata la Biserica.
Amenajare si betonare refugii statiile microbuz precum si afisarea programului de
circulatie a microbuzelor.
Amplasarea de containere pentru stringerea selectica a gunoiului menajer.
Reintregirea suprafetei de teren de la Dispensar Ciupelnita.
Loc parcare Dispensar Ciupelnita.
Introducerea de apa potabila si pe celelalte strazi unde nu este..



Deasemenea solicita dansul ca telefoanele mobile din abonamentul Primariei care au fost
inchise sa fie redeschise din nou si redistribuite personalului primariei.
D-ul Borcea afirma ca pana si vacarul satului Partoi – avea telefon de la primarie
D-ul Nita informeaza ca nu este adevarat.
D-ul Greerus Ion intreaba de ce Politia Rurala nu vine la sedintele Consiliului Local.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca nu au fost invitati si la ordinea de zi nu am avut de
analizat activitatea de ordine publica din comuna.
D-na consilier Ivascu Ana prin cuvantul sau face referire la solicitarea pe care medicul
veterinar a facut-o scris ca Primaria sa cumpere CIP-uri pentru caini populatiei si solicita
sa li se dea macar un raspuns scris.
D-ul Nita Ghoerghe viceprimarul cu atributii de primar informeaza ca normal si logic
este ca fiecare proprietar al cainelui sa-si plateasca CIP –ul nu Primaria.
D-ul consilier Voinea Ion intreaba daca s-a vandut graul.
Este informat de d-ul Nita Gheorghe viceprimarul cu atributii de primar ca NU caci nu
am gasit pe nimeni sa il cumpere ,dar va incerca sa il vanda.
De asemenea d-ul Voinea intreaba daca a fost atribuit contractul de desapazire.
Este informat de d-ul Nita ca inca Nu s-a incheiat contract de desapazire.
D-ul Voinea Ion prin cuvantul sau intreaba „sa vedem de unde se va plati custodia graului
caci o sa ramanem fara grau daca il mai tinem mult”
D-ul consilier Bujor Mihai prin cuvantul sau afirma ca statiile de pompare a apei precum
si puturile ce sunt forate la Ciupelnita sunt in curtea fostului CAP ele trebuiau efectuate
pe islaz ca si in celelalte comune din jur si acolo in curtea CAP trebuiau facute locuri de
casa.
Deasemenea solicita ca pe terenul de la fosta Gradinita Cornu de Sus pe colt spre Belciug
sa se amenajeze un loc de joaca pentru copii adica sa se imprejmuiasca sa se toarne beton
si covor asfaltic , bancute pe margine ca copii unde sa aiba sa se joace in siguranta sa nu
mai stea pe drum acolo ei singuri isi vor desena pe asfat sotron , tenis cu piciorul etc.
D-ul Borcea intreaba cu au luat tigani teren in curetea CAP ? d-ul Bujor ai raspunde ca
li-sa scazut din camp si li sa dat.
D-ul Borcea solicita ca baraca sala de asteptare de la Halta Trestienii sa fie mutata de
acolo.
D-ul Nita informeaza ca nu are unde in alta parte si trebuie avizul CFR fiind vorba
despre siguranta traficului ferovial.
D-ul Bujor Mihai solicita ca trecerea de nivel de la calea Ferata Cornurile sa fie
amenajata corespunzator caci se rup masinile acolo.
D-ul consilier Braileanu Marian solicita Hingherii pe strada lui caci sunt multi caini
vagabonzi..
D-ul consilier Olteanu Catalin solicita sa se extinda iluminatul public in Zanoaga pana la
Cimitir si acolo sa se monteze mai multe lampii de iluminat public.
D-ul consilier Borcea Nicoilae solicita ca la iarna sa se masoare pasunile caci lipsesc 100
ha de pasune.
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




