
ROMANIA
JTTDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

UotARAREA nr.43.
din 29 iulie 2020

'privind aprobarea procesului-verbal al sedinlei anterioare a consiliului Local din data de25 iunie 2020

consiliul Local al comunei Dumbrdvi(a, Judeful Bragov, intrunit in gedint6 ordinar[ la data de 29iulie 2020;
Av6nd in vedere Proiectul de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare aconsiliului Local din data de 25 iunie 2020 giRaportui, avizat de comisiile de specialitate;in baza prevederilor art. i38, atin. 1rs; din-o.U.G. nr. 57l2ll9privind codul administrativ;In temeiul art. 139, alin' (1), art. 196, alin. (1), lit. a din o.u.c. w.57/2019 privind coduladministrativ:

norAnAsrn:

4lti1' , Se aprobi procesul-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local dindata de 25 iunie 2020, anexe la prezenta hotdrdre.
Art'Z'- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insarcineaza Secretaruigeneral.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Olaianoq Valeriu Avizat

Secretar general
Micu Costel

.------.--'..*(r\r<?-)t------

Prectrla !a dlfuzaad :
- u q. dos.Cotritid local-u' q. do'_Cotetie hor&&i
. un a kritulia prcfmild. Judqul BrNov
. u q. @trkbilibt.
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i#i::'T"1iii;i[:*:iiXlil1f,:i,llo'nt" din data de 2e iurie 2020, cu un numtrr de 15 voturi pentru, din numtrrur totar de ls consirieri prezenri



JUDETUL BRA$OV
coNSTLIUL LocAL AL coMUNEr DuMnnAvrle

Anexa
la H.C.L. nr.43 din29.07.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi,25 iunie 2020, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Dumbrdvi{a

$edinla ordinard a Consiliului Local Dumbrdvila a fost convocatd de domnul primar popa
Zachru prin Dispozilia nr. 119 din 18 iunie 2020, in conformitate cu prevederile irt. 133, alin.
(1) qi art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.57l2Ol9 privind Codul administrativ.

Prin Dispozilianr. 124 dtn23 iunie 2020 s-a modificat Dispozi1ianr.119 din 18 iunie 2020
privind convocarea membrilor Consiliului Local Dumbrdvila in qedinlI ordinard la data de
25.06.2020 in ceea ce privegte modalitatea de desfbgurare a qedinlei, astfel cd aceasta nu a avut
loc la sediul Primdriei comunei Dumbrdvila gi s-a desfbqurat prin intermediul mijloacelor
electronice qi telefoanelor mobile, avdnd in vedere numdrul mare de cazuri rde infectare din
ultimele zile cu Coronavirusul SARS-CoY-2, adresa domnului Olaianog Valeriu, pregedinte
de qedin!6, inregistrati sub nr.2768 din 23 iunie 2020, prin care solicitd ca qedinla ordinard a
Consiliului local Dumbrivila din data de 25.06.2020 sd se desfEgoare prin intermediul
mijloacelor electronice qi telefoanelor mobile, pentru cd in sala de consiliu nu sunt indeplinite
condiliile privind distanlarea sociald.

In conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2020 privind
aprobarea modalitdlii de desfb$urare a gedinJelor Consiliului Local gi a qedinlelor pe comisii
de specialitate in perioada stirii de alert6, s-a aprobat ca desflqurarea qedinlelor de lucru ale
Consiliului Local (qedinle pe comisii de specialitate, gedinle ordinare gi qedinle extraordinare)
sd aib6 loc prin intermediul mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, pe toatS perioada
in care a fost instituitd starea de alert[, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinla s-a desfEgurat prin intermediul mijloacelor electronice Ei a telefoanelor mobile.
La gedinld participd cei 15 consilieri locali. De asemenea participd primarul comunei,

domnul Popa Zachtu, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel.
Materialele gedinfei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele de

aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotdrdre au fost transmise consilierilor locali prin
intermediul aplicaliei WhatsApp.

Iniliatorul Proiectelor de hotdrdre, domnul Popa Zachru a discutat telefonic cu fiecare
consilier local, dupi ce acegtia au primit materialele pentru qedinld.

In data de 25 iunie 2020 incep6nd cu ora 15,00 qedinla ordinard a fost gi inregistratd audio,
prin alt telefon. Discutiile s-au purtat in principal prin intermediul telefoanelor mobile, chiar gi
prin apeluri video.

Votui a fost exprimat telefonic, de c6tre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hotbrdre
in parte.

Proiectul ordinei de Zi, cuprins in dispozilia de convocare gi convocator, transmis
consilierilor locali:



1' Raport privind aprobarea procesului- verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local
din data de 28 mai 2020, adoptarea proiectului de hot6r6re;

- 2' Raport privind aprobarea Regulamentului de Organ izare gi Funclionare al Consiliului
Local al comunei Dumbrdvila, adoptarea proiectului de-hot6r0re;

3,'Raport privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Dumbravila, pe
anul 2020, adoptarea proiectului de hotdrdre;

Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"Construire sa15 de clasi din module prefabricate la $coala Gimnaziald Dumbr6vi1a,,,
adoptarea Proiecfului de hotdrAre;

5. Discu{ii gi diverse.
Pregedintele de gedinf[ supune la vot ordinea de zi, care se aprobl cu 15 voturi pentru.
In continuare domnul primar prezintd, inci o dat6, telef*i., Rapoartele, pioiectele de

hotdrdre, de pe ordinea de zi, fiecdrui consilier in parte.
Dl. Oldianoq Ionel spune ci a vorbit gi cu direitorul gcolii, dar un container cu l9 mii Euro

este mult.
pl. primar spune ci este gi platforma de beton pe care se amplas eazd containerul.
D1 OlSianog Ionel intreabd unde se ampliseazi aceastd sa16 de clas6 din module

prefabricate.
Dl. primar spune cE pe platforma de deasupra terenului de fotbal din curtea gcolii. Mai

spune c[ din toamnd poate se vor constitui clase cu 15 elevi qi atunci nu mai facem aceast6
clas6, pentru cd se vor desfr$ura cursurile in dou6 schimburi.

Dl. Oldianog Ionel spune cd era bine s5 discutdm gi cu directorul gcolii, dacl mai este
necesard aceastl lucrare.

- Dl. primar spune ci directorul qcolii a spus cd este necesard aceasta sal[ de clas6 qi s6 se
facd aceasti lucrare.

Dl. Morar Ioan spune ci lucrarea de investilii Construire sal6 de clasi din module
prefabricate la $coala Gimnaziald Dumbrdvifa cost[ foarte mul1i bani qi nu este necesar6.

Dl. Neagoe Eugen spune cE trebuia sd ne spuni domnul director ia6 etevi qi ce elevi vor
inv6{a in acea sald de clasd.

Dl. primar spune cd o clasd de gimnaziu, ca sd nu ii cheme la gcoal6 dupd mas6.
Dl. Neagoe Eugen spune cd sunt alte solulii mult mai bune, respectiv s6 vin6 elevii gi dup6

masa la cursuri, sd mutdm centrala de sub acea clas6, unde este montat6.
Dl. primar spune cd centrala nu se poate muta pdnd in septembrie cdnd incepe gcoala.
Dl. Neagoe Eugen spune cI o alti solulie elegantd este s6 folosim .putiri de la fosta

brutdrie, care este liber gi se pot face chiar dou6 s6li de clasd acolo.
Dl. primar spune cd este greu gi acolo avem spaliul gi pentru proiectul cu cre$a.Dl' Ciolan Adrian-Mircea spune cE lucrarea 

-de 
in,restilii Construire sald de clas6 din

module prefabricate la $coala Gimnaziald,Dumbrdvila nu se justifica la valoarea prezentatd gi
cd prelul este foarte mare, cu aproximativ IOO% .

D1' Staniloiu Ioan spune cd la lucrarea de investi{ii construire sa15 de clas6 din moduleprefabricate la $coala Gimnaziald Dumbrdvila preful este foarte mare. Mai spune c6 tebuie s6
se gdseasci o modalitate sd se mute centrala.

Dl' Ghimbrqan Adrian-Cosmin spune cd nu este momentul pentru a investi in gcoali,pentru cd la inceputul anului qcolar se vor lua misuri privind num[ru] de elevi care potparticipa la cursuri gi ne grdbim.



DI. primar spune ci a vorbit gi cu directorul gcolii gi acesta este de acord, dar dacd se
vor face cursuri in schimburi, nu se justificd.

Dl. Ghimb6gan Adrian-Cosmin spune si aqteptdm ce se decide la nivel nalional.
Dl. Cocean Ioan recomandd, in urma discu{iilor de pe facebook, c6 dacd se construiegte

sala respectivd sd i se dea o a1t6 intrebuinlare, aceea de cabinet medical pentru copii.
Dl, Stanciu Vasile spune cd este de accord sd se creeze o clas6, dar trebuie rectificali

indicatorii tehnico-economici.
Dl. primar spune cd indicatorii tehnico-economici sunt calculali pe suma aprobatl in

bugetul local.
Dupi exprimarea votului de cdtre fiecare consilier local, pentru fiecare Proiect de hotdrdre

de pe ordinea d9, zi, in parte, au fost adoptate urmdtoarele hotirdri:
- HOTARAREA nr. 40 - privind aprobarea procesului-verbal al qedin(ei anterioare a

Consiliului Local din data de 28 mai 2020, cu 15 voturi pentru.
- HOTAnAnna. nr. 4l - privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi

Func{ionare al Consiliului Local al Comunei Dumbrivi{a, cu 15 voturi pentru
- HOTARAREA nr. 42 - privind rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieti al

comunei Dumbrivi{a, pe anul 2020, cu 15 voturi pentru.
DupS exprimarea votului de cdtre fiecare consilier local, Proiectul de hotlrfire privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investifii "Construire sali
de clas[ din module prefabricate la $coala Gimnaziali Dumbrlvi{a" a fost respins cu 7
voturi pentru exprimate de domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Grdmadi Dumitru-
Neculai, domnul Oldianoq Ionel, domnul Guqeild Gheorghe, domnul Ciolan Traian, domnul
Cocean Ioan, domnul Stanciu Vasile, 6 voturi contra, exprimate de domnul Morar Ioan,
domnul Neagoe Eugen, domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Stiniloiu Ioan, domnul
S[niu![ Iosif, domnul Olaianoq Valeriu qi 2 abfineri, domnul GhimbSgan Adrian-Cosmin,
domnul Schiopu Ioan.

In continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi: discutii qi diverse.
Preqedintele de qedinld constatdnd ci ordinea de zi este eptizatd, nemaifiind alte disculii,

mulJumegte domnilor consilieri pentru participare qi declard inchisd gedinla ordinarl a

Consiliului Local.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare, din care un exemplar

la dosarul gedintei Consiliul Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazi la Institutia
Prefectului, Judeful Bragov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA Secretar general
Micu CostelOlaianog Valeriu

G


