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Proces- Verbal
La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta
extraordinara a Consiliului Local pe luna decembrie 2016 urmare Dispozitiei
nr 386 din 13 12 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.
Se face propunerea de a se alege un presedinte de sedinta.
D-ul Nita Gheorghe il propune pe d-ul Bujor Mihai pentru 3 trei luni de zile.
Se supune la vot
Cu unanimitate de voturi d-ul Bujor Mihai este ales presedinte de sedinta
Acesta multumeste pentru increderea acordata .
Se supune la vot proiectul ordinei de zi 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 atribuirea contractelor de deszapezire a comunei
Dumbrava .
Cu unanimitate de voturi este aprobata Ordinea de zi a sedintei.
D-ul presedinte de sedinta Bujor Mihai supune la vot procesul verbal al sedintei
anterioare.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi este aprobat preocesul verbal al sedintei anterioare.
D-ul consilier local Voinea Ion dupa aprobarea procesului verbal doreste sa se
consemneze in procesul verbal faptul ca secretarul nu a consemnat la sedinta trecuta
ca nu sa aprobat rectificarea de buget din lipsa de Raport al compartimentului de
specialitate.
Se trece la urmatorul punct de la Ordinea de zi a sedintei respectiv:
Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local aferent anului 2016.
Se prezinta Referatul d-lui viceprimar cu atributii de primar Nita Gheorghe.
Se prezinta avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
primarului precum si avizul secretarului la proiectul de hotarare.
Se prezinta avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Pe marginea celor prezentate nefiind puncte de vedere ,se supune la vot
Proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
Pentru aprobarea proiectului de hotarare 11 voturi.
Contra =0
Abtineri : 2 D-ul Anton Ion si Braileanu Marian
Se constata ca a fost adoptata Hotararea cu privire la rectificarea bugetului local.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 44/ 19 XII 2016.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedineti respectiv
Proiect de hotarare cu privire la atribuirea contractelor de deszapezire pentru anul

2016-2017.
Se prezinta materialul intocmit in acest sens.
Se prezinta avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local precum si avizul
secretarului.
Pe marginea celor prezentate au loc discutii:
D-ul consilier local Borcea Nicolae il intreaba pe d-ul consilier local Braileanu Marian
daca este pregatit cu tot ce este necesar inclusiv material antiderapant (sare, nisip)
Acesta raspunde ca DA, dar nu a primit Ordin de aplicare a acestuia din partea d-lui
primar .
D-ul Nita Gheorghe informeaza despre contractele de deszapezire despre preturi ca sunt
la fel ca anul trecut si despre faptul ca pretul e pe km liniar/ sens drum deszapezit
precum si despre faptul ca DJ 101F este contractat la deszapezire de catre Consiliul
Judetean Prahova.
D-ul consilier Voinea Ion il felicita pe d-ul consilier local Braileanu Marian de asemenea
il felicita si d-ul consilier local Greerus Ion care mai afirma ca” este un lucru bun si un
inceput bun.”
D-ul consilier local Braileanu Marian informeaza prin cuvantul sau ca este bine ca
contractul de deszapezire la impartit in doua in acest fel firmele de deszapazire avand
timpul fizic necesar efectuarii lucrarilor de deszapezire in timp util.
D-ul Chifor Cristian prin cuvantul sau isi exprima” increaderea totala in d-ul consilier
Braileanu Marian in faptul ca va face lucrare de calitate si la timp.”
Acesta informeaza ca atunci cand va veni la lucrarea in satul Dumbrava va deszapezi si
DJ 101 F caci este logic este in traseul sau.
D-ul consilier local Borcea Nicolae prin cuvantul sau intreaba ca cel care face lucrarea
pe Ciupelnita unde va face garaj?
Este informat de d-ul Nita Gheorghe viceprimarul cu atributii de primar ca nu e nevoie de
garaj el vine de la Rafov- Buda acolo are sediul firma.
D-ul consilier local Bujor Mihai , presedintele de sedinta afirma ca e mai bine asa intrucat
se deszapezeste si Sicrita .
D-ul consilier local Braileanu Marian prin cuvantul sau solicita ca la fiecare sedinta sa fie
si Diverse.
D-ul Nita Gheorghe inforneaza ca aceasta este o sedinta exraordinara dar va tine cont de
solicitare.
Pe marginea acestui punct de la ordinea de zi nemaifiind puncte de vedere se supune la
vot proiectul de hotarare cu privire la atribuirea contractelor de deszapezire pentru anul
2016-2017.
Cu unanimitate de voturi este aprobat Proiectul de Hotarare.
D-ul consilier local Braileanu Marian solicita secretarului sa consemnezae in procesul
verbal faptul ca el se abtine.
Astfel :
Cu 12 voturi pentru.
Contra =0
Abtineri =1 D-ul Braileanu Marian
Proiectul de hotarare cu privire la atribuirea contracelor de deszapezire pentru anul
2016-2017 a fost adoptat.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 45/ 19 12 2016.

La capitolul Diverse:
D-ul consilier local Braileanu Marian, prin cuvantul sau solicita ca acum de sarbatori sa
se ia masuri pentru a nu se mai face foc pe carosabil intrucat se strica asfaltul , sa se faca
afise si sa se popularizeze masura.
Acelasi lucru il sustine si d-ul presedinte de sedinta Bujor Mihai.
D-nii consilierii locali Borcea Nicolae si Ivascu Ana intreaba daca sa vandut graul.
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca inca nu dar il va vinde saptamana ce urmeaza ca a luat
legatura cu SC Oltina si sa vada ce va rezolva, nefiind cerere de garu pe piata.
D-ul consilier local Voinea Ion prin cuvantul sau specifica faptul ca si daca se va vinde
graul ce se va face cu bani acum la sfarsit de an.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca vor intra in buget si vor fi distribuiti in fondul de
rezeva al bugetului viitor.
D-ul consilier local Braileanu Marian prin cuvantul sau readuce la cunostiinta problema
cainilor vagabonzi si solicita sa se ia masuri.
Acelasi lucru il sustine si d-na Ivascu Ana informand inca o data despre caini vagabonzi
de la scoala Ciupelnita si din zona Bisericii Ciupelnita..
D-ul presedinte de sedinta Bujor Mihai solicita sa se voteze ca la inceputul fiecarei
sedinte sa se dea o informare asupra problemelor ridicate in sedintele anterioare , acest
lucru sa fie o regula.
Acelasi lucru il sustine si d-ul consiler local Voinea Ion, care solicita ca la anul sa se
stabileasca un program de activitate lunar al Consiliului Local.
D-ul consilier local cu atributii de viceprimar propune ca sedintele de consiliu local sa fie
organizate in a doua vinere din luna.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca va tine cont de acest lucru pe cat posibil dar el este cel
care convoaca consiliul local functie si de problemele specifice..
D-ul consilier local Borcea Nicolae prin cuvantul sau informeaza ca d-ul Jitaru Nistor
consilierul personal al primarului in timpul serviciului in campania electorala impartea
ziare prin sat.
D-ul Nita Gheorghe informeaza ca de activitatea lui el raspunde.
D-na Ivascu Ana informeaza ca altii au impartit materiale electorale noaptea.
D-ul consilier local Voinea Ion solicita d-lui Nita Gheorghe un raspuns in problema lui
privata vis a vis de impozitele si taxele locale, trece anul si nu a primit raspuns.
D-ul consilier Mandache Nicolae prin cuvantul sau face referire la lucrarea de alimentare
cu gaze a comunei si intreaba cand se va ajunge cu conducta si pe strazile
laterale.(secundare)
Ai raspunde d-ul Nita Gheorghe ca momentan se trage conducta magistrala urmand ca pe
viitor sa se ramifice reteaua.
D-ul consilier local presedinte de sedinta Bujor Mihai informeaza ca aceeasi situatie a
fost si atunci cand sa facut electrificarea comunei.
D-ul consilier Borcea Nicolae face referire la ajutorul ce sa promis ca se va da lui Ion
Vasile(Sanghel)
Este informat ca nu a vrut sa ia materialele de constructie pe motiv ca cu ele nu face nici
un cotet de caine.
D-ul Greerus Ion prin cuvantul sau face referire la decesul minorului ( Fam Raducanu
Florin- si Vasilica)de la Ciupelnita si intreaba daca familia a cerut ceva? Informeaza d-ul
Nita Gheorghe ca i sa dat anul trecut suficient si nu poate primi la nesfarsit.

D-na Ivascu Ana informeza ca au si imprumut la banca.
D-ul consilier local Negu Aurel informeaza ca i sa facut-sau li sa dat o casa in Plopeni si
iau dat foc.
D-ul consilier local Braileanu Marian intreaba in ce proportie sa realizat bugetul local .
Informeaza d-ul Nita Gheorghe ca in procent de 60-70%.
D-ul consilier local Braileanu Marian prin cuvantul sau solicita sa se investeasca din
buget proportional cu suma incasata acolo unde sa incasat acolo sa se investeasca.
D-ul presdinte de sedinta consilier local Bujor Mihai propune ca dupa Craciun sa se
merga la un restaurant.
D-ul consilier local Voinea Ion prin cuvantul sau solicita ca pentru anul viitor sa fie o mai
mare transparenta caci acolo unde nu e transparenta e Coruptie , se ascunde ceva , e ceva
necurat e ceva putred, acolo unde e transparenta nimeni nu are ce sa spuna
Nemaifiind si alte puncte de analizat ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul presedinte de sedinta Bujor Mihai declara lucrarile sedintei incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Bujor Miahi

Secretar,
Apostol Marian

