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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc
sedinta ordinara a Consiliului Local pe luna mai 2016 , urmare
Dispozitiei nr 118/ 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.
D-ul primar Bunea Nicolae lipseste fiind bolnav.
D-ul Olteanu Catalin presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor si
supune la vot ordinea de zi a 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 aprobarea asocierii Comunei Dumbrava ,
judeţul Prahova cu alte autorităţi locale, instituţii şi reprezentanţi ai
sectorului privat.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei.
Secretarul comunei 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 aprobarea asocierii Comunei
Dumbrava , judeţul Prahova cu alte autorităţi locale, instituţii şi
reprezentanţi ai sectorului privat
Se prezinta materialul intocmit de catre d-ul primar.
Se da citire la avizele comisiilor de specialitate , toate favorabile proiectului
de hotarare.
Se prezinta avizul compartimentului de specialitate si avizul secretarului.
Au loc discutii cu privire la acest FLAg si la partenerii din sectorul privat
din comuna , respectiv Woma Ecoserv SRL precum si la benefiiciile
asocierii.
Sesupune la vot proiectul de hotarare.
Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de hotarare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 17/ 2016 .

Se solicita Diverse.
Astfel d-ul Braileanu Marian solicita ca la viitoarea ordine de zi sa se aprobe
scutirea de taxe asupra utilajelor agricole
D-ul Anton Ion solicita sa se monteze o camera video si pe strada la dansul
intrucat se depoziteaza gunoaie in capatul strazii.
D-ul Braileanu Marian solicita sa se faca curatenie in zona pod fier cfr si
zona dig pod unde drumurile de acces in camp au fost largite ilegal de
mijloacele de transport hipo si nu numai si sau depozitat gunoaie foarte
multe.
D-ul Vasile Ion intreaba ce sa facut cu dalele de beton care se inlocuiesc si
se face un nou trotuar.
Info vicele ca unele-majoritatea sau spart iar altele au fost luate de cetetenii
in dreptul proprietatii.
Voinea Ion intreaba cine face curatenie in urma firmei- cine ia moluzul din
santuri.
Vicele info ca firma.
D-ul Spirescu face referire la canalizare si intreaba care este stadiul.
Informeaza viceprimarul ca sa luat CU dezmembrare.
Tot d-ul Spirescu face referire la inactivitatea politiei locale.
Nemaifiind si alte puncte de analizat ,ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Olteanu Catalin , declara lucrarile sedintei
incheiate .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Olteanu Catalin

Secretar
Apostol Marian

