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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna februarie 2016 , urmare
Dispozitiei nr 37/ 2016 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae primarul
comunei .
Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca sunt prezenti in unanimitate, sedinta fiind legal constituita.
Primarului comunei care supune la vot proiectul ordinei de zi al sedintei.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1.Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare.
2. Proiect de hotarare cu privire la cu privire la aprobarea rectificarii
bugetului local pentru anul 2016.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local
aferent anului 2015 si a listei cu persoanele Insolvabile.
4.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Amenajamentului Pastoral al
comunei Dumbrava.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
pajiştilor proprietate privata a Comunei Dumbrava, a Studiului de
oportunitate, a Caietului de sarcini, regulamentul si instructiunile catre ofertanti,
cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de inchiriere –
model cadru, Calendarului procedurii, Comisia de evaluare a ofertelor si
Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii contractelor de
inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a Comunei Dumbrava,
în suprafaţă de 406,3279 ha
6. Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiza si
Acoperire a riscurilor – CLSU- Dumbrava
7. Proiect de Hotarare cu privire la modificarea HCL 2 / 2016.
( a fost depus in regim de urgenta)
D-na presedinta de sedinta Anghel Niculina preia conducerea lucrarilor si
supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbal al sedintei .
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv :

. Proiect de hotarare cu privire la cu privire la aprobarea rectificarii
bugetului local pentru anul 2016.
Se prezinta materialul intocmit de catre d-ul primar.
Se da citire la avizele comisiilor de specialitate , toate favorabile proiectului
de hotarare.
Seprezinta avizul compartimentului de specialitate si avizul secretarului.
Pe marginea celor prezentate nefiid puncte de vedere sau intrebarii se supune
la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este votat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 9/ 2016 .
Urmatorul punct de la ordine de zi il reprezinta:
. Proiect de Hotarare cu privire la executia bugetului local si la aprobarea
listei cu persoanele insolvabile.
Se prezinta materialul.
Se prezinta avizele de specialitate necesare.
Pe marginea celor prezentate nefiimnd puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata hotararea nr 10/ 2016.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Amenajamentului Pastoral al
comunei Dumbrava.
Se prezinta materialul.
Se prezinta avizele de specialitate necesare.
Pe marginea celor prezentate d-ul Spirescu Gheorghe solicita sa se infiinteze
asociatia crescatorilor de animale.
D-ul viceprimar informeaza ca sa infiintat urmand a ca hotararea sa fie
definitiva si irevocabila.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 11/ 2016
In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la Ordinea de zi a
sedintei respectiv:
Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
pajiştilor proprietate privata a Comunei Dumbrava, a Studiului de
oportunitate, a Caietului de sarcini, regulamentul si instructiunile catre ofertanti,
cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de inchiriere –
model cadru, Calendarului procedurii, Comisia de evaluare a ofertelor si
Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii contractelor de
inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a Comunei Dumbrava,
în suprafaţă de 406,3279 ha.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se prezinta avizele de specialitate necesare.

Pe marginea celor prezntate d-ul Spirescu Gheorghe intreaba daca suprafata
de 406 ha pasune este libera si fara sarcinii, intrucat constituie o sursa
importanta de venituri la bugetul local.
Informeaza d-ul ca suprafata este certa sigura si fara sarcini.
Nemaifiind si alte puncte de discutat la acest punct se supune la vot proiectul
de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 12/ 2016.
Urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire
a riscurilor – CLSU- Dumbrava
Se prezinta materialul.
Se prezinta avizul comisiei de specialitate si avizul secretarului.
Se supune la vot.
Cu unanimitate de voturi este adoptata hotararea nr 13/ 2016
Urmatorul si ultimul punct de la ordinea de zi a sedintei il constituie
Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotarariii nr 2/ 2016.
Se prezinta refereatul intocmit.
Seprezinta avizele comisiei de specialitate.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere se supune la vot
proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este adoptata hotararea nr14/ 2016.
La capitolul Diverse d-ul Spirescu Gheorghe face referire la banii necesari
navetei cadrelor didactice.
Informeaza secretarul comunei ca in buget sunt prevazuti bani pentru
organizarea alegerilor locale , iar conform HG 53/ 2016 acestea vor fi
suportate de la bugetul de stat urmand ca banii alocatii sa fie redistribuiti
decatre CL la o viitoare rectificare.
D-ul consilier Braileanu Marian intreaba daca camerele video din comuna
functioneaza
Informeaza d-ul viceprimar ca da partial.
D-ul Spirescu Gheorghe intreaba cat timp este stocata imaginea video pe
camere intrucat se circula cu viteza foarte mare prin comuna si politia nu
face nimic.
Este informat de d-ul viceprimar ca 30 de zile este stocata imaginea video
dar nu avem si radar.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-na presedinte de sedinta Anghel Niculina , declara lucrarile sedintei
incheiate .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Anghel Niculina.

Secretar
Apostol Marian

