
JUDETUL BRA$OV
COMLINA DUMBRAVITA
Nr.4593 din 12.10.2020

Citre,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL BRA$OV

in conformitate cu prevederile ar1. I 15 din O.U.G. nr. 5712019 v5 transmit declaralia
depusS de cdtre domnul POPA ZACHITJ prin care renun!6 la mandatul de consilier local,
optAnd pentru funclia de primar.

Declalia sus menfionatd, impreund cu documentele doveditoare privind fiecare
candidat ciruia i s-a atribuit mandatul, au fost transmise Judecdtoriei Bragov, in termenul
prevdzut de lege, pentru verificarea indeplinirii condiliilor prevdzute de art. ll4, alin.2,
lit. a-e din O.U.G . nr. 5712019.

Secretar general
Micu Costel



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

uOtaRAnnl nr.sz.
din 11 septembrie 2020

- privind alegerea domnului consilier local GuSeild Gheorghe in funclia de preEedinte de
Sedinld pentru luna septembrie 2020

Consiliul Local al comunei Dumbr[vifa, Judeful Braqov, intrunit in qedin]6 extraordinar[ la data
de 11 septembrie 2020;

Avdnd in vedere propunerea domnului consilier Olaianoq Valeriu de a se alege domnul consilier
local Gugeil6 Gheorghe in funclia de preqedinte de gedinld al Consiliului Local al comunei Dumbr[vita
pentru luna septembrie 2020;

Vdzdnd prevederile aft. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1), ar1. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ:

norAnAsrn:

Articol unic: Se alege domnul consilier local Gugeili Gheorghe in funclia de
pre$edinte de qedinli al Consiliului Local al comunei Dumbrdvila pentni luna
septembrie2020.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Gugeil5 Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel

Gf -----

Prfzcula sc dlfuzcad :

- m s. dos. Corliitiul loDal
. un q. dos. Col€lieIollriri
. un q. lr[lilulia Prelisnhi, Jul(ul Br4ov

Prezenta hottrr'Are a fost adoptatl in gedinfa din data de ll septenrbrie 2020, cu ull numir de 15 voturi pcntru, din nunrtrrul total de 15 consilieri
prezenfi (participauli) qi l5 consilieri in func(ic.
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ROMANIA
JITDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

HOTARAREA nr.58.
din L1 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal at Eedin(ei anterioare a Consiliului Local din data de
29 iulie 2020

Consiliul Local al comunei Dumbrivila, Judeful Bragov, intrunit in qedin!6 extraordinari la data

de 11 septembrie 2020;
Avdnd in vedere Proiectul de hot6rAre privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare a

Consiliului Local din data de 29 iulie 2020 9i Raportul;
inbazaprevederilor art. 138, alin, (15) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ;
in terneiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

adrninistrativ:

norAnAsrn:
Art.l.- Se aprobi procesui-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 29 iulie 2020, anexd la prezenta hotirdre.
Art,Z,- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr0ri se insdrcineazd Secretarul

general.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeill Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel

Prs/cnl. sc difuzcizl :

- un s. dos. Cor$iliul local
-u, q. dos.Colelicloeff
. uil s. INlitulis ftefqului, Jud.{nl BrNov
- uil q. onlsbilitsle
'N 6. afiiaj

Prezenta hotirire a fost adoptottr in pcdinfa din data de 11 septembrie 2020, cu un numtrr
prczcnfi (participanfi) qi 15 consilieri in fuuclie.

dc 15 voturi pentru, din numtrrul total de 15 consilieri



JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI DUMBRAVITA

Anexa
la H.C.L. nr. 58 din 11 .09.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi,29 iulie 2020, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Dumbrdvila

$edinla ordinard a Consiliului Local Dumbrdvi{a a fost convocatd de domnul primar Popa
Zachiu prin Dispozilia nr. 138 din22 iulie 2020, in conformitate cu prevederile art. 133, alin.
(1)Si art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ.

In conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2020 privind
aprobarea modalitdlii de desfb$urare a gedinlelor Consiliului Local qi a gedinlelor pe comisii
de specialitate in perioada stdrii de alertd, s-a aprobat ca desfbqurarea gedinlelor de lucru ale
Consiliului Local (qedinle pe comisii de specialitate, gedinle ordinare gi qedinle extraordinare)
sd aibi loc prin intermediui mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, pe toatd perioada in
care a fost instituitd starea de a1ert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinla s-a desfbgurat prin intermediul mijloacelor electronice gi a telefoanelor mobile.
La gedin{6 participd cei 15 consilieri locali. De asemenea particip[ primarul comunei,

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

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

Iniliatorul Proiectelor de hotdrAre, domnul Popa Zachtu a discutat telefonic cu fiecare
consilier local, dupd ce aceqtia au primit materialele pentru qedin![.

in data de 29 iulie 2020 incep0nd cu ora 15,00 gedinla ordinard a fost qi inregistrat6 audio,
prin alt telefon. Disculiiie s-au purtat in principal prin intermediul telefoanelor mobile, chiar qi

prin apeluri video.
Votul a fost exprimat telefonic, de cdtre flecare consilier, pentru fiecare Proiect de hotdr6re

in parte.
Proiectul ordinei de zi, cuprins in dispozilia de convocare gi convocator, transmis

consilierilor locali:
1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 25 iunie 2020, adoptarea Proiectului de hotdr6re;
2. Raport privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Dumbrdvita, pe

anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdrAre;
3. Raport privind aprobarea decontdrii cheltuielilor de deplasare pentru transporlul la locul

de munci qi de la locul de munc[, personalului didactic din unit6{i1e de inva![mdnt, pentru
lunile martie, aprilie, mai, iunie, anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdrire;

4. Raport privind aprobarea inchierii unui protocol de colaborare cu Comuna Crizbav in
vederea realizdrii proiecfului "Reabilit[ri str6zi Ei drumuri din intravilanul gi extravilanul
Comunelor Crizbav qi Dumbrivila pe amplasamentul existent", adoptarea Proiectului de
hotdrdre;



6. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

curente fu ,piliut in care funclioneazd Oficiul poqtal din

2

5. Raport privind aprobarea executdriilucr6rii

topografrc[ pentru acluahzare qi extindere PUG

Proiectului de hotdrdre;

de investilii "intocmire ridicare

Comuna Dumbrdvtla - faza I", adoptarea

pentru lucrarea "ReParalii
satul Dumbr[vi]a, comuna

tehnico-economici pentru iucrarea de investilii

in satul Dumbrbvila, comuna Dumbrdvila",

Dumbrdvila", adoptarea Proiectului de hot[rdre;

7. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
.,Extindere sistem .u*lr. video pentru paz6 gi protec{ie in comuna Dumbr6vi1a", adoptarea

Proiectului de hotdrdre;
8. Raport privind aprobarea indicatorilor

"Reabilitare locuri de joacd pentru copii,

adoptarea Proiectului de hotdrdre;

9. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii

"Amenajare loc de joac[ pentru .opil la $coala V16deni", adoptarea Proiectului de hotlrdre;

10. Raport privind aprobarea inoicatlrilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii

,,construire sa16 de c1as6 din *oout. prefabricate ra $coala Gimnaziald Dumbrdvtld',

adoptarea Proiectului de hotlrtre;
11. Raport privind repartrzarea unei cantitali de lemn de foc qi iemn de lucru din p[durea

Comunei burrrbrdvila, adoptarea Proiectului de hotdr6re;

12. Raport privind u.oidrri tu t"p*fqa de pddure aflatd in administrarea Regiei Publice

Locale a padurilor Mlieruq R.A. sil fie inciusi in pro..sul de cefiificare a managementului

forestier, adoptarea Proiectului de hotirdre;

13. Raporl privind aprobarea prelului de pornire a licitaliilor publice, organtzate de c[tre

Regia publica Local[ a paduntor Maieru$ R.A, privind vdnzaiea de mas6 1emnoas6, din

produclia anului zozo,proprietatea comunei ournuiavila, adoptarea proiectului de hotdrire;

14. Raport privind aprobarea prefului de vanzare cu amanuntul 1a masa lemnoasa fasonata

la drum auto, proprietatlu Cotn rnei bumbr[vi1a, adoptarea Proiectuiui de hotdr6re;

15. Disculii 9i diverse.
Pregedintele de qedin!6 supune la vot ordinea de zi, cale se aproba cu 15 voturi pentru'

in continuare domnui primar prezinta, inc6 o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hotarire, de pe ordinea de zi, f,recarui consilier in parte'

Dl. Ol6ianog Ionel intreab[ O.tpt. ce lemn de ioc qi lemn d1 lu-cru 
-e1te 

vorb.a la punctul 11'

Dl. primar spune c6 este uorUa despre reparltzarea cantitdlii de 130 m'st' lemn de foc din

padurea 
"o1n...r.i 

Dumbrivila unor institulii d" p" raza comunei Dumbrlvila 9i repartizarea' cu

titlu gratuit, a cantitalii de g5 m.st. lemn de foc din padurea comunei Dumbr6vi{a, veteranilor

de rdzboi, v6duvelor de veterani de razboi Ei unor p"irour" cu o situalie fami1ial6 deosebita'

Dl. Ol6ianoq Ionel intreabd care este preful 1u *u.u lemnoasd fasonata, la drum auto'

proprietatea comunei Dumbravila, ,. ,"^ruiorificb c6tre agenlii economici, pentru unele

sortimente, in anul 2020.
Dl. primar spune c6 prelul ia patru sortimente este mai mic cu 20 lei/mc fala de cel aprobat,

iar la preful df pornire a licitaliilor publice, organizate de cdtre Regia Publicd Local[ a

p6durilor Maieruj R.A, privind vdnzareade mas6lemnoasi pe picior, este rdritura pe picior'

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune c6 primii indicatori tehnico-economici pentru lucrarea de

investilii Extindere sistem camere video pentru paza qi proteclie in comuna Dumbrivila au

fost mai mici ca valoare, dar este necesard monitorizarea video a comunei.



Mai spune c6 recomandd sd folosim salanoua din fosta brutdrie gi nu o sa16 de clasd din

module prefabricate.
Dl. Stdnilou Ioan intreabd daca PUG-u1 vechi nu mai este valabil.

Dl. primar rispunde nu qi mai spune c[ se va face in dou6 faze, rat acum aprobim fazal.
Dl. Stenilou Ioan spune cd trebuie reparat spaliul in care funclioneazd Oficiul poqtal din

satul Dumbr6vila, dar prelul este foarte mare, ri f. prelul mai mic. intreabd dac6 la Vlideni

vor rdmdne camere video vechi.
D1. primar spune c[ se vor monta 3-4 camere pe strada Calea F6giraqului, pe strada

Bisericii, la C6minul Cultural, la Bisericd qi la insulele de gunoi. Mai spune ci au fost f[cute

reclamalii la Garda de Mediu Bragov c6 s-a dat foc la gunoaiele din tomberoane qi c5 acegtia

le-au spus c[ dac6 nu existau insulele ecologice gi tomberoanele mari, primeam amend6'

Spune c5 acestea trebuie golite la trei zile.

Dl. StAnilou Ioan spune cd sunt amplasate prost pe strada Bisericii, care este cea mai

frumoasa strada din Vladeni. Mai spuneia ql tomberoanele din capul satului se umplu foarte

repede.
Dl. Guqeil6 Gheorghe, viceprimar, spune c[ dacd cei de la Codlea ar fi mai prompli ar fi

bine.
Dl. Stbnilou Ioan spune ci la locurile de joaci pentru copii, din satul

treia intervenlie.

Dumbr[vila este a

Dl. primar spune c6 este a doua.

Dl. Stenilou Ioan spune cd este contra la punctual 10 gi cd avem cl[direa de 16ng[ Primirie

qi c6 mai bine fbceam o clddire pentru centrald.

Dl. Morar Ioan spune ci noi avem PUG.

Dl. primar spune cd este exPirat.

Dl. Morar Ioan spune c6 la punctul 6 este contra pentru c6 nu se poate ca manopera si fie

mai scump[ decdt materialele'
Di. Guqeil[ Gheorghe, viceprimar, spune c6la reparalii parcuri.in Dumbrdvila este suma de

69 mii lei qi este foarte mare qi crede i6 poate cu maxim 50 mii lei puteau fi reparate' Mai

spune c[ qi la parcul de la Vladeni suma este foarte mare.

Dl. primar spune c6 qi ddnsul doregte ca la lucrdrile de la oficiul poqtal 9i cele de la parcuri

s[ facem economie.
Dl. Guqeil6 Gheorghe, viceprimar, spune cd nu este de accord cu construirea unei s61i de

clas[ din module prefabricate, care s6 stea degeaba'

Dl. Stanciu Vasile spune e5 anul trecut 1a sistemul de camere video pentru pazd qi protectie

aveam o valoare mai micd decdt anul acesta.

Dl. primar spune c6 era doar suma pentru terminarea lucr[rii vechi, dar acum se vor monta

camere in plus, precum qi la insulele de gunoaie.

Dl. Schiopu ioun spune cd daci am piomis cd se face ceva, de ce nu se face podul doamnei

Popa Elena.
Dl. primar spune c6 am aprobat in buget suma de 20 mii lei pentru proiect gi suma de 80

mii lei pentru execulia poduiui, Mai spune ci s-a frcut procedura pentru proiect qi in dou6

siptdmini vom avea proiectui.
D|. Schiopu Ioan spune c6 actualizarea gi extinderea PUG a propus-o dinsul de mult timp.

Mai spune cd Ia punctul 6 are o obieclie ca 1a firma respectivd, care face lucrarea, s5 i se pund

o garanlie mare, s6 nu lucreze cu materiale proaste, sd o facd cum trebuie.



Dl. Guqeii[ Gheorghe, viceprimar, spune cd la Dispensarul uman s-a lucrat bine' dar

scump.
Dl. Schiopu Ioan spune c[ trebuie s[ fie calitate, chiar dacd este scump. Mai spune ci la

punctul 10 este contra, pentru c[ este ur0t qi c[ fbceam doua clase, sd rdman[ pe vecie, legate

de gcoald qi o sa16 Pentru centrald.

Dl. olaianog Valeriu spune cllapunctul 5, la extindere PUG ar trebui sd se vad[ pe hartl

pe unde se face aceasta.

Dl. primar spune c[ se face extindere pe strada Noului, pe ambele p64i, in Poiana Matesii qi

la drumul spre Vl6deni, capetele de sat, inclusiv la vl6deni, Popilnica, Hamaradia'

Dl. Olaianoq Valeriu spune ci trebuie fbcutd aceast[ extindere qi o legiturd intre strada

picului gi calea pddurii. Mai spune c6 lucrarea de investilii Extindere sistem camere video

pentru pazd qiproteclie in comula Dumbr6vila este cu bani foarte mul1i' dar ar fi incantat s6

funclioneze qi s6 re uim6reasc6. intreaba de ce sunt dou6 Rapoarte diferite la punctele 8 gi 9,

pentru ca ambele sunt sate componente ale comunei Dumbr6vila'

Dl. primar spune c6 nu poli face o lucrare de investilii in doua loca1it61i diferite'

Dup6 exprimarea votului de c6tre fiecare consitier iocal, pentru fltecare Proiect de hot6rdre

de pe ordinea dp zi,in parte, au fost adoptate urm6toareie hotardri:

- HOTARAREA nr. 43 - privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare a

consiliului Local din data oe zs iunie 2020, cu 15 voturi penttu'

_ H.TARAREA nr. 44 - frivind rectificarea bugeiului de venituri gi cheltuieli al

comunei Dumbr[vi{a, pe anul 2020, cu 15 voturi pentru'
""'-;i;fARiREA nr. a5 - privind aprobur.u d..ont[rii cheltuielilor de deplasare

pentru transportul la locul de munci 9i de la locul de munc[, personalului didactic din

unitIfile deinv6fImflnt, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie' anul 2020'cu 15 voturi

pentru' v A . r -----^r^^-^^ c-^r.^iayii ,rn.i nrofocol de colaborare cu
- HOTARAREA nr. 46 - privind aprobarea incheierii unui protocol de colal

comuna crizbav in vederea rearizeiii proiectului (6Reabilitiri str[zi qi drumuri din

intravilanul qi extravilanul comuneloi crirbu, qi Dumbravi{a pe amplasamentul

existent", cu 15 voturi Pentru'
- HorAnAnpa nr. 4i - privind aprobarea execut'rii rucr'rii de investi{ii

,,intocmire ridicare topografic[ pentru actuarizare gi extindere Plan urbanistic General

Comuna U,.m5ren i1a - fa:zal", cri 13 voturi pentru qi 2 voturi contra'

- HSTARAREA nr. 4g - privind uproLur.a indicatorilor tehnico-economici pentru

lucrarea (6Repara(ii curente ia spatriui in care func(ioneazi oficiul poqtal din satul

Dumbr5vila, comuna Dumbrevila;, cu l2voturi pentru, 2 voturi contra qi i abtinere'

- HorARlREa o.. 49 - privind aprobur.u indicatorilor tehnico-economici pentru

lucrarea de investifii ,,Extindeie sistem camere video pentru pazil 9i protecfie in comuna

Dumbrivit3", 9u 14 voturi pentru 9i 1 vot contra'

- HorAriinnr nr. 5^0 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

lucrarea de investi{ii o'Reabilitare locuii de joac[ pentru copii, in satul Dumbrivi{a'

comuna Dumbrivita", cu 12 voturi pentru qi 3 voturi contra-.---*H9TARARE| 
nr. 51 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

lucrarea de investi(ii 'oAmerru;ur. loc de joac6 pentru copii la $coala vl6deni"' cu 14

voturi pentru qi 1 vot contra.



- HOTAnAnnA nr. 52 - privind'up.obur.u indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrarea de investi{ii "Construire sall de clasl din module prefabricate la $coala
Gimnaziali Dumbrlvi{a", cu 8 voturi pentru qi 7 voturi contra.

- HOTARAREA nr. 53 - privind repartizarea unei cantitlfi de lemn de foc Ei lemn de
lucru din pldurea Comunei Dumbrlvifa, cu 14 voturi pentru qi 1 ablinere.

- HOTARAnTA nr. 54 - privind acordul ca suprafafa de pldure aflati in
administrarea Regiei Publice Locale a Pldurilor Mlieruq R.A. si fie inclusi in procesul
de certificare a managementului forestier, cu 14 voturi pentru qi 1 ablinere.

- HOTARAREA nr. 55 - privind aprobarea pre(ului de pornire a licita{iilor publice,
organizate de cltre Regia Publici LocalI a Pidurilor Miierug R.A, privind vfinzarea de
mas[ lemnoas[, din produc{ia anului 2020, proprietatea Comunei Dumbrlvi{a, cu 13

voturi pentru qi 2 abtineri.
- HOTARAREA nr. 56 - privind aprobarea pre{ului de

masa lemnoasi fasonatl la drum auto, proprietatea Comunei
peqtru 9i 2 ablineri.

In continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi: discu{ii qi diverse.
Preqedintele de qedin!6 constatdnd cd ordinea de zi este epuizatd", nemaifiind alte discuJii,

mulgumeqte domnilor consilieri pentru participare qi declard inchis[ qedin]a extraordinard a
Consiliului Local.

Drept pentru care s-a incheiat prezentui proces-verbal in 2 exemplare, din care un exemplar

la dosarul qedinlei Consiliul Local Dumbrdvila gi un exemplar se inatnteazd la Institulia
Prefectului, Judeful Bragov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeill Gheorghe

vflnzare cu aminuntul la
Dumbrivi{a, cu 13 voturi

Secretar general
Micu Costel



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMI]NEI DUMBRAVITA

HorARARnt nr.sg.
din 11 septembrie 2020

- privind rectificarea bugetului de venituri Si cheltuieli ql comunei Dumbrdvila, pe anul2020

Consiiiul Local al comunei Dumbravifa, Judeful Bragov, intrunit in qedin![ extraordinara la data de

l1 septembne2)Z};
Analizdnd Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei

Durnbrivila, pe anul2020 gi Raportul, avrzat de comisiile de specialitate;
Avdnd in vedere adresa Direcfiei Generale Regionale a Finanlelor Publice Bragov nr. BVR-TRZ-

8299 din 20.08.2020, prin care, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 13512020 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative gi stabilirea unor tn6suri

bugetare, adresei M.F.P. nr.474686120.08.2020 Ei Deciziei nr.3763120.08.2020 a Directorului General al

Direc{iei Generale Regionale a Finan{elor Publice Bragov sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

alocate bugetelor locale au fost modificate gi se transmit sumele rcparlizate, adresa Direcliei Generale

Regionale a Finanlelor Publice Bragov nr. BVR_TRZ-8481 din 26.08,2020, prin care, in confotmitate cu

prevederile art. 50 din Legea w.27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare gi adresei M.F.P. nr. 47474912020, se comunicd rcpartrzarea in trimestrul III a.c. a sumelor

defalcate din taxa pe valoarea addugat6 pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraqelor qi municipiilor, cod indicator 11,02.02, alocate prin O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, rnodificarea unor acte notmative 9i stabilirea unor mSsuri

bugetare;
in baza prevederilor Legii nr. 5l2O2O a bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor Legii nr.

Z7312006, privind finanlele publice locale, cu rnodific6rile gi completirile ulterioare, prevederilor O.U'G.

ru.. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor O.U.G. nr. 135/2020 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative 9i stabilirea unor

rndsuri bugetare;
in temeiul art. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U,G. nr.5712019 privind Codul

administrativ:

TTOTANASTB:

Art.1. - Se aprobdrectificareabugetului Iocal de venituri qi cheltuieli al comunei

DumbrSvila, pe anul 2020, confonn anexei, care face parte integrant[ din prezenta

hotdrAre.
Art.Z. - Primarul comunei aduce la indeplinire prevederile prezentei hot6rdri.

PRE$EDINTE DE $BDI
Avizat

Secretar general
Micu Costel

Prczcnta sr dlfuzeid :

. u, q. dos. Co$ihd bal
- ur s. (los. Colrcliehodrari
- uil q. lrulitr4iE Prefdultri, Judqul Brqov
' utr q. q)ilabililalc

Prezenta hot[rire a fost adoptattr in pedinfa din data de 11 septembrie 2020, cu un numir de 15 voturi pentru, din numtrrul total de 15 consilieri
prezen{i (participanfi) qi l5 consilierl in fuuc(ie,

/$c,$ 6,/

Guqeili Gheorghe



CONSILIUL LOCAL AL COMI]NBI DUMBRAVITA

ANEXA lu HCL 59 din 11.09.2020

RBCTIFICARE BUGETUL LOCAL
DB VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2O2O

Nr.crt Denumirea indicatorilor
Cod

indicator INFLUENTE +L

A TOTAL VENITURI +366.00

I VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE +366.00

il VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE 0

5 Sume defalcate din T.V.A
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor desc la nivelul
comunelor
Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pt echilirarea
buoetelor locale

A.1 1.

A.1 1.02.00

A.1 'l .06.00

+366.00

+366.00

0.00

B TOTAL CHELTUIELI A.50. +366.00

I CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE +366.00

ll CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 0,00

1 Alte servicii publice generale 4.54 +9,00

Alte servicii publice generale
cheltuieli de personal

A.54.50.50
10

+9.00
+9.00

2 lnvatamant A.65. +101.00

lnvatamant prescolar
lnvatamant primar
lnvatamant secundar inferior
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
cheltuieli de personal

Titlul ll bunuri si servicii

Titlul lX asistenta sociala

A.65.03.01
A.65.03.02
A.65.04.01
A.65.50.00

10

20

57

+10.00
0.00

+91.00
0.00
0.00

+100.00

+1.00

3 Cultura , recreere si religie A.67. -100.00

Alte servicii culturale
Sport
Tineret
Servicii religioase

cheltuieli de personal
Titlul ll bunuri si servicii
Asociatii si fundatii
sustinerea cultelor

A.67.03.30
A.67.05.01
A.67.05.02
A.67.02.06

10
20

59.11
59.12

0.00
-30.00
-20.00

-50.00

0.00
-20.00
-30.00
-50.00

4 Asigurari si asistenta sociala A.68. +365.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
cheltuieli de personal

A.68.05.02
A.68.50.00

10

+365.00
0.00

+200.00

1



Titlul lX asistenta sociala

Ajutoare sociale in numerar
Air rlnaro cnnielo in natttra

57

57.02.01
57.02.02

+'165.00
+155.00

+10.00

Protectia mediului

Salubritate
nhallr riali do narennal

5
A.74. -9,00

A.74.05.01
10

-9.00
-9,00

- l--

6 TransPorturi A.84. 0.00

A.84.03.01
A,84.03.03

20

0.00
0.00
0.00

Drumuri si poduri
Strazi
Titlul ll bunuri si servicii
Virari credite de la un art la altul 21 mii lei

PRESEDINTE DE SEDNTA ,

GUSEILA G}IEORGHE

V IZ AT SECRETAR GENERAL,
MICU COSTEL



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

uotARARrt nr.63.
din22 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ;edinlei anterioare a Consiliului Local din data de
16 septembrie 2020

Consiliul Local al comunei Durnbr[vila, Judetul Bragov, intrunit in gedin![ extraordinari la data
de 22 septembrie 2020;

Av6nd in vedere Proiectul de hotdrAre privind aprobarea procesului-verbal al gedintei anterioare a

Consiliului Local din data de l6 septembrie 2020 qi Raportul;
tn baza prevederilor art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1), afi. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ:

uorAnAsrn:
Art.1.- Se aprob[ procesul-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 16 septembrle 2020, anexA la prezenta hotirdre.
Art,Z.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotSrdri se insbrcineazd Secretarul

general.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeil[ Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel

Prczcnl. se difuu ceztr I

- un q. rtos. Corxiliul loql
- un q. dos. Cola{ieholtuAri
- ur s. Irsrilllia Prcfelului, Judqtrl Bratov

Prezenta hottrrire tr fost adoptatl in gedinfa din d8ta de 22 septenrbrie 2020, cu un nunrfir de 15 voturi pentru, din numtrrul total tle 15 consilieri
prezenti (pBrticipanti) gi l5 consilieri in funclie,



JUDETUL BRA$OV
coNSTLIUL LocAL AL coMLrNEr DlrN4enAvrla

Anexa
la H.C.L. nr. 63 din22.09.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi, 16 septembrie 2020, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local
Dumbr[vi1a

$edinfa ordinard a Consiliului Local Dumbrdvila a fost convocatd de domnul primar Popa
Zachiu prin Dispozilra nr. 157 din 9 septembrie 2020, in conformitate cu prevederile art. 133,
alin. (1) qi art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr,5712019 privind Codul administrativ.

In conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2020 privind
aprobarea modalitdlii de desfb$urare a gedin{elor Consiiiului Local qi a gedin}elor pe comisii
de specialitate in perioada stirii de aiert6, s-a aprobat ca desfEgurarea qedinlelor de lucru ale
Consiliului Local (qedinle pe comisii de specialitate, qedinle ordinare gi gedinle extraordinare)
sd aib6loc prin intermediul mijloacelor electronice qi telefoanelor mobile, pe toatd perioada in
care a fost instituitd starea de alertS, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinfa s-a desfbgurat prin intermediul mijloacelor electronice qi a telefoanelor mobile.
La qedin!6 participd cei 15 consilieri locali. De asemenea participd primarul comunei,

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

aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotdr0re au fost transmise consilierilor locali prin
intermediul aplicatiei WhatsApp.

Iniliatorul Proiectelor de hotdrdre, domnul Popa Zachfu a discutat telefonic cu fiecare
consilier local, dup6 ce acegtia au primit materialele pentru gedin{6.

in data de 16 septembrie2020 incepdnd cu ora 12,00 gedinla ordinari a fost qi inregistratd
audio, prin alt telefon. Disculii1e s-au purtat in principal prin intermediul telefoanelor mobile,
chiar qi prin apeluri video.

Votul a fost exprimat telefonic, de cdtre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hotdr0re
in parte.

Proiectul ordinei de zi, cuprins in dispozilia de convocare qi convocator, transmis
consilierilor locali:

1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local,
adoptarea Proiectului de hotdrAre;

2. Raport privind acordarea pachetului cu rechizite qcolare ,,Primul Ghiozdan", adoptarea
Proiectului de hotdrdre;

3. Raport privind incadrarea safului Vl6deni, comuna Dumbrdvila, conform art. 465 din
Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare, pentru stabilirea
impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

4. Disculii qi diverse.
Pregedintele de gedinjd supune la vot ordinea de zi, care se aprobd cu 15 voturi pentru,
In continuare domnul primar prezintd, inci o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hot[r6re, de pe ordinea de zi, fiecSrui consilier in parte.



Dl' Morar Ioan spune c5 toat[ lumeatrebuie sdpldteascd impozite gi taxe.
Dl' Ciolan Adrian-Mircea intreabi ce se intdmpli cu tabletele pentru copii.
Dl. primar spune c5 am alocat bani pentru abonamente 1a internet gi Ministerul Fondurilor

Europene a elaborat un Ghid pentru recuperarea banilor, chiar dacd pl[tim abonamentele qi
primim tabletele, dar acesta este in dezbatere publici pdnd la data Ae :O septembrie 2020 qi
aqteptdm procedurile.

Dup[ exprimarea votului de c6tre fiecare consilier local, pentru fiecare Proiect de hot6rdre
de pe ordinea de zi, in parte, au fost adoptate urmitoarele hotirari:

- HOTARAREA nr. 60 - privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a
Consiliului Local, cu 15 voturi pentru.

- HOTARAREA nr. 61 - piinioO acordarea pachetului cu rechizite ;colare ,,primul
Ghiozdan", cu 15 voturi pentru.

- HOTARAREA nr. 62 - privind incadrarea satului VlIdeni, comuna Dumbrlvi{a,
conform art. 465 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu completirile ulterioare,
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, cu 12 voturi pentru, 2 voturi
contra gi 1 ablinere.

Pregedintele de qedin!6 constatdnd cd ordinea de zi este epuizatd, nemaifiind alte disculii,
mullumegte domnilor consilieri pentru participare qi declari inchisd gedinla extraordinard, a
Consiliului Local.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare, din care un exemplar
la dosarul qedinlei Consiliul Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazd la Institulia
Prefectuiui, Judelul Braqov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA Secretar general
Micu CostelGugeill Gheorghe



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMI.NEI DUMBRAVITA

HotARARra nr.o+.
din 22 septembrie 2020

- privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Dumbrdvila, pe anul2020

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Braqov, intrunit in gedinld extraordinard la data de
22 septembrie 2020;

Analizdnd Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei
Dumbr[vifa, pe anul2020 gi Raportul;

Av6nd in vedere adresa DirecJiei Generale Regionale a Finanlelor Publice Braqov nr. BVR_TRZ-
9271 drn 17.09.2020 prin care se comunicd, cd in conformitate cu pievederile H.G. nr. 75812020 p-rivind
alocarea unei sume din Fondul de rezervf, bugetard la dispozifia Guvemului, prev6zut in bugetul de stat
pe anul 2020, penttu unele unit[1i administrativ-teritoriale qi adresei M.F.p. w.475016117.09.2020 s-a
aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatl pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2020, cod indicator 11.02.06, cu suma de 400 mii lei, p".rt* plata cheltuieliloriurente gi de
capital, in trimestrul III ac;

in baza prevederilor Legii nr. 512020 a bugetului de stat pe anul 2ozo, prevederilor Legii nr.
27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi complitarile ulterioare, prevederilo, o.U.c.
nr. 5012020 cu privire la lectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor H.G. nr. j58l2OZ0
privind alocarea unei sume din Fondul de rezeryE bugetard la dispozifia Guvernului, prev[zut in bugetul
de stat pe anul 2020, pentru unele unitdfi administrativ-teritoriale;

In temeiul arl. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.57l2}l9 privind Codul
administrativ:

norAnAsrn:
Art.1. - Se aprobi rectihcarea bugefului local de veniruri qi cheltuieli al comunei

Dumbrivifa, pe anul 2020, conform anexei, care face parte integrantd din prezenta
hotdr0re.

Art.2. - Primarul comunei aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeill Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel/.y

flc

Prczenla sc dlfuzcad :
'utr q dos. co'Eiliul tocal
. utr q. (los. ColElicllort&i
- ur q. Lrlitrlia Prefdului, Judqul Brfrov
- iln q DCRrP Brqov
- utr q snhbilirle

Prezcnta hotrrare a fost adoptattr in gcdinla clin data de 22 septembrie 2020, cu un numlr de l5 voturi pentru, din numilrul totsl de 15 consilieriprezenti (participanli) qi l5 consilieri in func{ic.



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVITA

AI'{EXA la HCL 64 din 22.09.2020

RECTIFICARB BUGETUL LOCAL
DE VENITURI SI CI{BLTUIELI PE ANUL 2O2O

Nr,crt Denumirea indicatorilor
Cod

indicator INFLUENTE +/.

A TOTAL VENITURI +400.00

I VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE +400.00

II VENITU RI SECTI UNEA DEZVOLTARE 0

1 Sume defalcate din T.V.A
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor desc Ia nivelul

comunelor
Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pt echilirarea
buqetelor locale

A.11.

A.11.02.00

A.1 1 .06.00

+400.00

0.00

+400.00

B TOTAL CHELTUIELI A.50. +400.00

I CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE +400.00

il CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 0,00

1 Autoritati publice A.51. +250.00

Autoritati executive
Titlul ll bunuri si servicii

A.s1.01.03
20

+250.00
+250.00

2 Ordine publica si siguranta nationala A.61. +20.00

Protectie civila si protectie contra incendiilor
(protectie civila nonmilitara)
Titlul ll bunuri si servicii

A.61.05.00
20

+20.00
+20.00

3 Cultura , recreere si religie A.67. +30.00

Alte servicii culturale
Camine culturale
Titlul ll bunuri si servicii

A.67.03.30
A.67.03.07

20

+25.00
+5.00

+30.00

4 Servicii si dezvoltare Publica A.70. +50,00

lluminat public si electrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor , serviciilor si
dezvoltarii comunale
Titlul ll bunuri si servicii

A.70.06.00
A.70.50.00

20

+25.00
+25.00

+50.00

5 Transporturi A.84. +50.00

Drumuri si poduri
Strazi
Titlul ll bunuri si servicii

A.84.03.01
A.84.03.03

20

+0.00
+50.00
+50.00

PRE,SEDNTE DE SEDINTA YIZAT SECRE,TAR GENERAL,

W

GUSEILA GHEORG MICU COSTEL

(



JUDETUL BRASOV
COMUNA DUMBRAVITA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotirflre privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei
anterioare a Consiliului Local din data de 29 iulie 2020

Potrivit prevederilor art. 138, alin. (13), (15) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ:

,,(13)Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum qi modul in care

Ei-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazd. intr-un proces-

verbai, semnat de pregedintele de gedin!6 qi de secretarul general al

unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(15) La inceputul fiecdrei qedinle, secretarul general al unitilii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare.

Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a consiliului local,

sd conteste conlinutul procesului-verbal qi sd cear6 menlionarea exactd a opiniilor
exprimate in gedinla anterioar6."

Propun aprobarea Proiectului de hotdrire privind aprobarea procesului-verbal al

qedinlei anterioare a Consiliului Local din data de29 iulie 2020.

Dumbrivil a, la 7 septembrie 2020

Ini{iator
Primarul comunei

Popa Zachiu



JUDETUL BRASOV
COMTNA DUMBRAVITA

RAPORT

- privind aprobarea procesului-verbal al
Local din data de 29 iulie 2020

Domnilor consilieri,

Potrivit prevederilor art. 138, alin. (13)
Codul administrativ:

PRIMAR
Popa Zachiu

;edin{ei anterioare a Consiliului

- (15) din O.U.G. nr. 5712019 privind

local, precum qi modul in care
consemneazd intr-un proces-
de secretarul general al

cu secretarul general al
asum6, prin semndturd,

Secretar general
Micu Costel

,,( 1 3)Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului
qi-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se
verbal, semnat de pregedintele de qedin!6 qi
unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(14) Pregedintele de qedin!6, impreuni
unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriaie iqi
responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.

(15) La inceputul fiecdrei gedinle, secretarul general al unitalii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-uerbal al qedinlei anterioare.
Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei curente a consiliului local,
sd conteste conlinutul procesului-verbal gi sd ceard menlionarea exact[ a opiniilor
exprimate in qedin{a anterioar6.,,

Ludnd in considerare acestea, am procedat la intocmirea Proiectului de hot6rdre,
privind aprobarea procesului-verbal al Eedinfei anterioare a Consiliului Local din data
de 29 iulie 2020, pe care-l prezint spre clezbatere gi aprobare.

Dumbrdvif a, la 7 septembrie 2020

y



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
COMI.INA DUMBRAVITA

din 7 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal at qedinlei anterioare q Consiliului Local din data de29 iulie 2020

Consiliul Local al comunei Durnbrdvila, Judeful Bragov;
Avdnd in vedere Proiectul de hotdr6re privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare aConsiliului Local din data de 29 iulie 2020 gi Raportul, avizat de comisiile de specialitate;
in baza prevederilor art. 138, alin. (15) dil O.U.G, nr,5TllOlgprivind Codul administrativ;
In temeiul afi. 139, alin. (1), art, 196, alin. (1), lit. a din o.u.c. rv. 57f:0l9 privind Codul

administrativ:

uorAnAsrB:
Art.1.- Se aprobd procesul-verbal a1 Eedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 29 iulie 2020, anexA 1a prezenta hotdrdre.
Art.Z.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se inslrcineazd Secretarul

general.

Ini(iator
PRIMARUL COMUNEI

Popa Zachiu Avizat
Secretar general

Micu Costel



JUDETUL BRA$OV
CONSILIII LOCAL AL COMIINEI DUMBRAVITA

Anexa 1a

Proiectul de hotdrdre

PROCES.VERBAL

incheiat azi,29 iulie 2020, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Dumbrdvila

$edinla ordinard a Consiliului Local Dumbrdvila a fost convocatd de domnul primar Popa
Zachru prin Dispozilia nr. 138 din22 iulie 2020, in conformitate cu prevederile art. 133, alin.
(1)Si afi. 134, alin. (1), iit. a din O.U.G. nr,5712019 privind Codul administrativ.

In conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrivila nr. 35 din 28 mai 2020 privind
aprobarea modalitalii de desfr$urare a qedinlelor Consiliului Local gi a gedinlelor pe comisii
de specialitate in perioada stdrii de alert6, s-a aprobat ca desfbqurarea gedinlelor de iucru ale
Consiliului Local (qedinle pe comisii de specialitate, gedinle ordinare qi qedinle extraordinare)
s5 aiba loc prin intermediul mijloacelor electronice qi telefoanelor mobile, pe toatd perioada in
care a fost instituitd starea de a1ert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinla s-a desfbgurat prin intermediul mijloacelor electronice gi a telefoanelor mobile.
La qedin![ parlicip[ cei 15 consilieri locali. De asemenea participd primarul comunei,

domnui Popa Zachru, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel.
Materialele gedinlei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorui, Referatele de

aprobare, Rapoarlele, Proiectele de hotbrdre au fost transmise consilierilor locali prin
intemediul aplicaliei WhatsApp.

Iniliatorul Proiectelor de hotdr0re, domnul Popa Zachtu a discutat telefonic cu fiecare
consilier local, dup6 ce aceqtia au primit materialele pentru qedint[.

in data de29 iulie 2020 incep6nd cu ora 15,00 qedinla ordinard a fost gi inregistratd audio,
prin alt telefon. Disculiile s-au puftat in principal prin intermediul telefoanelor mobile, chiar qi

prin apeluri video.
Votul a fost exprimat telefonic, de cdtre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hot6rdre

in parte.

Proiecful 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 25 iunie 2020, adoptarea Proiectului de hotdrAre;

2. Raporl privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Dumbrdvita, pe
anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdr0re;

3, Raport privind aprobarea decontdrii cheltuieiilor de deplasare pentru transportul la locul
de munc[ qi de la locui de munc6, personalului didactic din unit61ile de inv6{[mdnt, pentru
lunile martie, aprilie, mai, iunie, anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

4. Raport privind aprobarea inchierii unui protocol de colaborare cu Comuna Crizbav in
vederea reahzdrn proiectului "Reabilitiri strAzi qi drumuri din intravilanul gi extravilanul
Comunelor Crizbav qi Dumbr[vila pe amplasamentul existent", adoptarea Proiectului de
hotdrAre;



5. Raport privind aprobarea executdriilucrSrii de investilii "intocmire ridicare
topografica pentru actualtzare qi extindere PUG Comuna Dumbrdvila - faza I", adoptarea
Proiectului de hotSrdre;

6. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
curente la spaliul in care funclioneazd oficiul poqtal din
Dumbrdvila", adop tarea Proiectului de hotdrAre;

pentru lucrarea "Reparalii
satul Dumbrdvila, comuna

7. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"Extindere sistem camere video pentru pazd qi proteclie in comuna Dumbrdvila", adoptarea
Proiectului de hot[rAre;

8. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"Reabilitare locuri de joac6 pentru copii, in satul Dumbrdvila, comuna Dumbrdvila",
adoptarea Proiectuiui de hotirdre;

9. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"Amenajare loc de joac6 pentru copii la $coala V16deni", adoptarea Proiectului de hotdr6re;

10. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investi{ii
"Construire sal6 de clasd din module prefabricate la $coala Gimnaziali Dumbrdvila",
adoptarea Proiectului de hotdrdre;

11, Raport privind reparlizarea unei cantitdli de lemn de foc Ei lemn de lucru din pddurea
Comunei Dumbrdvila, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

12. Raport privind acordul ca suprafala de pddure aflatd in administrarea Regiei Publice
Locale a Pddurilor Mdieruq R.A. sa fie inclusE in procesul de certificare a managementului
forestier, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

13. Raport privind aprobarea prelului de pornire a licitaliilor publice, orgatrzate de cdtre
Regia Publicd Locald a Padurilor M6ieru$ R.A, privind vdnzarea de mas6 lemnoasd, din
produclia anului 2020, proprietatea Comunei Dumbrdvila, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

14. Raport privind aprobarea prefului de vdnzare cu ambnuntul la masa lemnoasd fasonat[
la drum auto, proprietatea Comunei Dumbrivila, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

15. Disculii qi diverse.
Pregedintele de qedin!6 supune la vot ordinea de zi, care se aprobd cu 15 voturi pentru.
In continuare domnul primar prezinti, incd o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hotdrdre, de pe ordinea de zi, fiecdrui consilier in parte.
Dl. Oldianog Ionel intreab6 despre ce lemn de foc Ei lemn de lucru este vorba la punctul 1 1.

Dl. primar spune ci este vorba despre repartizarea cantitdlii de 130 m.st, lemn de foc din
pddurea comunei Dumbrdvita unor institutii de pe raza comunei Dumbr5.vila gi repartizarea, cu
titlu gratuit, a cantitAfli de 95 m.st. lemn de foc din pddurea comunei Dumbrdvila, veteranilor
de rizboi, v[duvelor de veterani de rdzboi Ei unor persoane cu o situalie familial[ deosebitd.

Dl. OlSianog Ionel intreabd care este prelul la masa lemnoasd fasonatd, la drum auto,
proprietatea Comunei DumbrSvi{a, ce se valorificd cdtre agenlii economici, pentru unele
sortimente, in anul 2020.

Dl. primar spune cd prelul la patru sortimente este mai mic cu 20 lei/mc fald de cel aprobat,
iar la prefui de pomire a licitaliilor publice, organizate de cStre Regia Public[ Locald a
Pddurilor Mdierug R.A, privind vdnzarea de mas6lemnoasd pe picior, este rdritura pe picior.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd primii indicatori tehnico-economici pentrulucrarea de
investilii Extindere sistem camere video pentru paza qi proteclie in comuna Dumbrdvila au
fost mai mici ca valoare, dar este necesard monitorizarea video a comunei.



Mai spune cd recomandd sd folosim sala nou6 din fosta brutdrie gi nu o sal6 de clasl din
module prefabricate.

Dl. Strnilou Ioan intreab[ daci pUG-ul vechi nu mai este valabil,
!]' n-rimar rispunde nu gi mai spune cd se va face in dou6 faze, iaracum aprobdm fazar.Dl' Stdnilou Ioan spune cd trebuie reparat spaliul in care func{ioneaz6 Oficiul poqtal din

satul Dumbrdvifa, dar prelul este foarte mare, ra n. pre(ul mai mic. Intreaba dacd la Vlddeni
vor r5.m0ne camere video vechi.

- 
Dl' primar spune ci se vor monta 3-4 camere pe strada Calea F6g[ragului, pe strada

Bisericii, la Cdminul Culfural, la Biserici qi la insuleie de gunoi. Mai sprrn" 
"a 

u.r'fost fbcute
reclamalii la Garda de Mediu Braqov cd s-a dat foc la gunJaiele din tomberoane gi c6 aceqtia
le-au spus ci dacd nu existau insulele ecologice qi tomberoanele mari, primeam amendd.
Spune cd acestea trebuie golite la trei zile.

Dl' Stenilou Ioan spune cd sunt amplasate prost pe strada Bisericii, care este cea mai
frumoasd stradi din Vl6deni. Mai spune cd gi tomberoinele din capul satului se umplu foarte
repede.

Dl. Gugeil[ Gheorghe, viceprimar, spune cd dacd cei de la Codlea ar fi mai prompli ar fi
Dlne.

Dl' St[nilou Ioan spune cd la locurile de joac6 pentru copii, din satul Dumbrivita este a
treia intervenlie.

Dl. primar spune cd este a doua.
Dl. Stinilou Ioan spune c6 este contra la punctual i0 qi cd avem cl[direa de i6ng[ primarie

gi cd mai bine fbceam o clddire pentru central[,
Dl. Morar Ioan spune c6 noi avem pUG.
Dl. primar spune c[ este expirat.
Dl. Morar Ioan spune cd la punctul 6 este contra pentru cd nu se poate ca manopera s6 fie

mai scumpd decAt materialele.
Dl. Gugeild Gheorghe, viceprimar, spune c6la reparalii parcuri in Dumbr6vila este suma de

69 mii lei qi este foarte mare gi crede cd poate cu maxim 50 mii lei puteau d reparate. Mai
spune cd gi la parcul de la Vlddeni suma este foarte mare.

Dl' primar spune cd qi d0nsul doreqte ca la lucrdrile de la oficiul poqtal qi cele de la parcuri
s6 facem economie.

D1. Gugeild Gheorghe, viceprimar, spune c[ nu este de accord cu construirea unei sbli de
clasi din module prefabricate, care s6 stea degeaba.

Dl. Stanciu Vasile spune cd anul trecut la sistemul de camere video pentru paz6. qiproteclie
aveam o valoare mai mic[ decdt anul acesta.

Dl. primar spune cd era doar suma pentru terminarea lucrdrii vechi, dar acum se vor monta
camere in plus, precum qi la insulele de gunoaie.

Dl' Schiopu Ioan spune cd dacd am promis cd se face ceva, de ce nu se face podul doamnei
Popa Elena.

Dl. primar spune c6 am aprobat in buget suma de 20
mii lei pentru execulia podului. Mai spune c6 s-a frcut
sdptimdni vom avea proiectul.

mii lei pentru proiect gi suma de 80
procedura pentru proiect qi in doud

Dl' Schiopu Ioan spune cd actualizarea qi extinderea PUG a propus-o ddnsul de mult timp.Mai spune cd la punctul 6 are o obieclie ca la firma respectiva, caie face lucrarea, s6 i se pun6
o garan{ie mare, sd nu lucreze cu materiale proaste, si o fac6 cum trebuie.



Dl. GugeilS Gheorghe, viceprimar, spune cd la Dispensarul uman s-a lucrat bine, dar
scump.

Dl. Schiopu Ioan spune ci trebuie sd fie calitate, chiar dacd este scump. Mai spune c6 la
punctul 10 este contra, pentru cd este urdt gi cd f6ceam doud clase, sd rdmAnd pe vecie, legate
de gcoal[ gi o sa16 pentru centrali.

Dl. Olaianog Valeriu spune cd la punctul 5, la extindere PUG ar trebui sd se vad6 pe harta
pe unde se face aceasta.

Dl. primar spune c[ se face extindere pe strada Noului, pe ambele pAti, in Poiana Mitesii qi
la drumul spre Vl6deni, capetele de sat, inclusiv la Vlideni, Popilnica, Hamaradia.

Dl. Olaianoq Valeriu spune cd trebuie fbcutd aceastd extindere gi o legdtur6 intre strada
Picului qi Calea P[durii. Mai spune cE lucrarea de investilii Extindere sistem camere video
pentru pazd gi proteclie in comuna Dumbrdvila este cu bani foarte mulli, dar ar fi incdntat sd
funclioneze qi sd le urmireascd. intreab[ de ce sunt doud Rapoarte diferite la punctele 8 gi 9,
pentru ci ambele sunt sate componente ale comunei Dumbrdvila.

Dl. primar spune c[ nu poli face o lucrare de investilii in doui localitafl diferite.
Dup6 exprimarea votului de citre fiecare consilier local, pentru fiecare Proiect de hotdrire

de pe ordinea de zi, in parte, au fost adoptate urmdtoarele hotdrdri:
- HOTARAREA nr. 43 - privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a

Consiliului Local din data de 25 iunie 2020, cu 15 voturi pentru.
- HOTARAREA nr. 44 - privind rectificarea bugeiului de venituri gi cheltuieli at

comunei Dumbrivi{a, pe anul 2020, cu 15 voturi pentru.
- HOTAnAnna nr. 45 - privind aprobarea decont[rii cheltuielilor de deplasare

pentru transportul la locul de munci qi de la locul de munci, personalului didactic din
unitl{ile de inv6([m0nt, pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, anul 2020, cu 15 voturi
pentru.

- HOTARAREA nr. 46 - privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu
Comuna Crizbav in vederea realizlrii proiectului "Reabilitlri strizi qi drumuri din
intravilanul Ei extravilanul Comunelor Crizbav gi Dumbrlvifa pe amplasamentul
existent", cu 15 voturi pentru.

- HOTAnAnOe nr. 41 - privind aprobarea executlrii lucrlrii de investi{ii
"intocmire ridicare topograficl pentru actualizare qi extindere Plan Urbanistic General
Comuna Dumbrivila - faza I", cu 13 voturi pentru gi 2 voturi contra.

- HOTARAREA nr. 48 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
lucrarea ('Reparafii curente la spa{iul in care funcfioneazi Oficiul poqtal din satul
Dumbrlvi{a, comuna Dumbrlvi{a", cu 12 voturi pentru, 2 voturi contra gi 1 ablinere.

- HOTARAREA nr. 49 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
lucrarea de investifii "Extindere sistem camere video pentru pazd qi protecfie in comuna
Dumbrlvi{3r", 

^cu 
14 voturi pentru qi 1 vot contra.

- HOTARAREA nr. 50 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
lucrarea de investi(ii "Reabilitare locuri de joaci pentru copii, in satul Dumbrivi{a,
comuna Dumbrlvi(a", cu 12 voturi pentru gi 3 voturi contra

- HOTARAREA nr. 51 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
lucrarea de investi{ii o.Amenajare loc de joaci pentru copii la $coala Vlldeni,,, cu 14
vofuri pentru gi 1 vot contra.



- HOTAnAnne nr. 52 - privind'uprobur"a indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrarea de investifii "Construire sali de clasi din module prefabricate la $coala
Gimnaziali Dumbrlvi{a", cu 8 voturi pentru qi 7 voturi contra,

- HOTARAREA nr. 53 - privind repartizarea unei cantitfl{i de lemn de foc;i lemn de
lucru din pldu^rea Comunei Dumbrlvifa, cu 14 voturi pentru gi 1 ablinere.

- HOTARAREA nr. 54 - privind acordul ca suprafa(a de pidure aflati in
administrarea Regiei Publice Locale a Pidurilor Mlieruq R.A. si fie inclusl in procesul
de certificare a managementului forestier, cu 14 voturi pentru qi 1 ablinere.

- HOTARAREA nr. 55 - privind aprobarea prefului de pornire a licita{iilor publice,
organizate de cltre Regia Publici Local5 a Pidurilor Miierug R.A, privind vflnzarea de
masi lemnoas5, din produc{ia anului 2020, proprietatea Comunei Dumbrivi{a, cu 13

voturi pentru gi 2 abfineri.
- HOTARAREA nr. 56 - privind aprobarea pre(ului de v6nzare cu amlnuntul la

masa lemnoasi fasonatl la drum auto, proprietatea Comunei Dumbrlvifa, cu 13 voturi
penjru gi 2 ablineri.

In continuare se trece la punctul urmitor din ordinea de zi: discu{ii gi diverse.
Preqedintele de gedin!6 constat0nd cd ordinea de zi este epuizat6, nemaifiind alte discutii,

mullumegte domnilor consilieri pentru participare qi declard inchisd gedinla extraordinard, a

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

la dosarul qedinlei Consiliul Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazd la Institulia
Prefectului, Judefil Braqov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeili Gheorghe

Ini(iator
PRIMARUL COMUNEI

Popa Zachiu Nl4-\

Secretar general
Micu Costel

Avizat
Secretar general

Micu Costel



JUDETUL BRASOV
COMLINA DUMBRAVITA

la Proiectll de hotrrire privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli alcomunei Dumbrlvita, pe anul2020

rnbaza ouc 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul zozo s-aemis Deciziadirectorului general a DGRFP Btarou w 3,763l20.oa.zdzo frin care s-au modificat sumele dsfalcatedin unele venituri ale bugetului de stat alocate bugetelor locale. Astfel cu adresa nr.8'299120'08'2020 s-a comunicat unitatii noastre influentel! la sursele mentionate mai sus pentrubugetul local.
Cresterea totala pe anul 2O2O inbaza actului de mai sus este la paftea de venituri de 366 mii lei ,rezultata din influenta pozitiva la sursa 11.02.02 - sumele defaliate din TVA pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, suma avandcorespondenta la partea de cheltuieli a bugetului local Dumbravita la cap A.68 asistenta sociala , dincare 365 rnii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

sau indemnizatii lunare-A' 68.05.02.02 si 1 mii lei pentru capitolul invatamint 4.65 pentru finantareadrepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa. Aceasta
influenta va fi operata pe trimestrul al treilea 2020 confoim trimestrialitatii transmise de DGRFp
Brasov.

De asemenea analizand creditele bugetare disponibile la aceasta data, fata de situatia creata depandemia COVID 19, la partea de cheltuieli a bugetului local Dumbravita este necesar a efectua
modificarea creditelor bugetare la sectiunea de functionare la urmatoarele capitole:

- 
Pentru a asigura sursa de finantare a cheltuielilor necesare unitatilor cle invatamant din comunaDumbravita solicitate de directorii scolii si a Gradinitei in vederea asigurarii materialelor de

curatenie , dezinfectie si protectie a elevilor si personalului din aceste unitati lat si pentru asigurarea
invatamantului la distanta rcnline pe perioada panderniei - perioada cand copiii nu pot f,r prezenti la
scoala - prin interrnediul internetului si a iabletelor se va aloca din redistribuirea creditelor
neutilizate 100 rnii lei la capitolul A .65 invatamant paftea de bunuri si servicii, titlul 20.

Astfel se va diminua la cap. A6T.cultura suma de 100 mii lei renuntandu-se la programele
initiale concepute pentru acest domeniu, prioritar la aceasta data fiind asigurarea resurselor in
vederea desfasurarii corespunzatoare in conditii de sanatate si siguranta a pr.oJesului de invatamant
in anul scolar 2020'2021, la utmatoarele paragrafe: paragrarut L.02.05.01 ,,,sport,,, alin 59.11 -30
rnii lei, A'67.05'02 ,"actlitati pentru tineret ", alin utin iO.Ot.30, -20 mii lei si A.67.06.00,,servicii
religioase ", alin 59.lZ cu suma de -50 mii lei,

Pentru finantarea programului "primul ghiozdan" creditele alocate la capitolul A. 6g.50.50,,a1te
clreltuieli in domeniul asistentei sociale " de pe alineatul 57 .02.01,, ajutoare in bani,, se vor realocape alineatul 57.02,02,,ajutoare in natura,,.

In vederea asigurarii cheltuielilor necesare procesului electoral cuvenite membrilor Birourilorelectorale de circumscriptie la cap. A 54 la titlul i0- cheltuieli de personal se va suplimenta cu sumade 9 mii lei , prin dirninuarea de la cap A74,paragraful 74.05.01-salubritate, titlul 10- 9 mii lei. Deaserlenea penttu asigurarea semnalizarii rutiere in vederea evitarii acciclentelor la capitolul A g4-
transporluri , paragraful A.84.03.03-strazi , se vor leaseza creclitele pe articole si alienate astfel incat
sa fie disponibila suma de 2l mii lei.

Propun aprobarea Proiectului de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli alcomunei Dumbr6vila, pe anul 2OZO.
Dumbrbvif a,la7 septernbrie 2020

Ini(ia
Primarul



RAPORT PRIVI]VD RECTIFICAKEA BT]GETULU LOCAL PE ANUL 2O2O

In baza Ordonanfei de urgen{d nr.2912020 privind unele m[suri economice qi fiscal-
bugetare in vigoare de la 2t martie 2020 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21

martie 2020. Forma aplicabild la 21 marlie 2020.,care la art.IX prevede:

'6(1) Prin derogare de la prevederile afi. 23 alin. (1) Ei (2) din Legea responsabilit6lii fiscal-
bugetare rv. 6912010, republicati, cu modificirile qi complet[riie ulterioare, qi de la prevederile
art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500i2002, privind finanlele publicc. cu rnodiflcdrile Ei cornpletdrile
ultclioat'e, in anul 2020 se pot prornova rectiirodri bugetare in primul semestru al anului.

(2) incepdnd cu data intr[rii in vigoare a prezentei ordonan]e de urgen][, pe perioada st[rii de

urgen|6 instituite pe teritoriul Rom6niei, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din
Legea responsabilitilii fiscal-bugetare ru'. 6912010, republicatd, cu modific6rile Ei.completdrile
ulterioare, de la prevederile afi. 44 alin. (4), aft. 47 alin. (4) $i (8) - (11) 9i ar-. 47t alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, precum

gi de la prevederile art.49. alin, (7) din Legea nr.27312006 privirld finanlele publice locale, cu

modific[rile gi complet[rile ulterioare, se autorizeazl ordortatd,r'ii ;trincipali de credite s[
cfectucze viriri de crcditc bugctarc gi crcclite clc angajanrent incutilizatc, dupl caz, astl'cl

incfit s[ asigurc lonclurilc ncccsarc pentnr :rplicarea tnlsurilor dc cotnbatere qi prcvenirc a

rispflnrlirii iut'cct:irii cu coroltitvinrsul COVID-19, cu incadt"arca itt prevcclcrile bugetare
anuale nprobatc." I'roltunerilc inaintate de clldonatclrui dc credite sr"tnt asttntate cle acesta si

lospccla lcgislatia in vigoare.

In baza OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-a emis

Decizia directorului general a DGRFP Brasov nr 3.763120.08.2020 prin care s-au modificat

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate bugetelor locale. Astfel cu adresa

ru. 8.299120.08.2020 s-a comunicat unitatii noastre influentele la sursele mentionate mai sus

pentru bugetul local.

Cresterea totala pe anul 2020 in baza actului de mai sus este la partea de venituri
de 366 rnii lei , rezultata din influenta pozitiva la sursa 11.02.02- sumele defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor ,

suma avand corespondenta la partea de cheltuieli a bugetului local Dumbravita la cap A,68

asistenta sociala , din care 365 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare-A. 68.05.02.02 si 1 mii lei penttu capitolul

invatan-rint A.65 pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in
invatamantul de masa Aceasta influenta va fi operata pe tritnestrul al treilea 2020 confonn

trirnestrialitatii transtnise de DGRFP Brasov.

De asernenea analizand creditele bugetare disponibile la aceasta data, fata de situatia

creata de pandemia COVID 19 , la paftea de cheltuieli a bugetului local Dumbravita este necesar

a efectua modificarea creditelor bugetare la sectiunea de functionare la unnatoarele capitole:



Pentru a asigura sursa de finantare a cheltuielilor necesare unitatilor de invatamant din comuna
Dumbravita solicitate de directorii scolii si a Gradinitei in vederea asigurarii materialelor de
curatenie , dezinfectie si protectie a elevilor si personalului din aceste unitati cat si pentru
asigurarea invatamantului la distanta -online pe perioada pandemiei - perioada cand copiii nu
pot fi prezenti la scoala - plin intermediul internetului si a tabletelor se va aloca din
redistribuirea creditelor neutilizate 100 rnii lei Ia capitolul A .65 invatamant partea de bunuri si
servicii , titlul20.

Astfel se va diminua la cap.A6T.cultura suma de 100 mii lei renuntandu-se la programele
initiale concepute pentru acest domeniu , prioritar la aceasta data fiind asigurarea resurselor in
vederea desfasurarii corespunzatoare in conditii de sanatate si siguranta a procesului de

invatamant in anul scolar 2020-2021, la urmatoarele paragrafe :paragraful 4.67,05.01 ,"spot1 ",
alin 59.1 1 -30 mii lei , A.67.05.02 ,"activitati pentru tineret ", alin alin 20.01.30, -20 mii lei si
4'.67.06.O0"servicii religioase ",alin 59.12 cu suma de -50 mii lei.

Pentru finantarea plograrnului "primul ghiozdan " creditele alocate la capitolul A.
68.50.50"a1te cheltuieli in domeniul asistentei sociale " de pe alineatul 57.02.01 "ajutoare in
bani"se vor realoca pe alineatul 57 .02.02'oajutoare in natura".

In vederea asigurarii cheltuielilor necesare procesului electoral cuvenite membrilor
Birourilor electorale de circumscriptie la cap, A 54 la titlul 10- cheltuieli de personal se va

suplirnenta eu suma de 9 mii lei , prin diminuarea de la cap A74,paragraful74.05.01-salubritate,
titlul 10- 9 mii lei.

De asernenea pentru asigurarea sernnalizarii rutiere in vederea evitarii accidentelor la

capitolul A 84- transpofturi , paragraful A.84.03.03-strazi , se vor reaseza creditele pe articole si

alienate astfel incat sa fie disponibila suma de 21 mii lei.

Cu aceasta ocazie se verifica si prevederile la sectiunea de functionare in cadrul ltecarui

capitol de cheltuiala , efectuindu-se eventualele modificari pe articole si alineate pentru a se

asigura fondurile necesare efectuarii cheltuielilor si platilor , fara a rnodifica suma stabilita initial
pe capitol.

Modificarile propuse bugetului Iocal respecta echilibrul financiar.

Dunrbravita, 07 .09.2020

SEF Blt{OU FINANCIAR CONTABII.,

CIOLANEL LENICA

PI{IMAIT,

POPA ZACHIU



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
COMTNA DUMBRAVITA

PROIECT DE HOTARARE
din 7 septembrie 2020

- privind rectfficarea bugetului de venituri Si cheltuieti al comunei Dumbrdviya, pe anul2020

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Braqov;
Analiz6nd Proiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei

Dumbrivila, pe anul 2020 gi Rapoftul, avizat de comisiile de specialitate;
Av6nd in vedere adresa Direcliei Generale Regionale a Finanlelor Publice Bragov nr. BVR_TRZ-

8299 din 20.08.2020, prin care, in conformitate cu prevederile O.U,G. w. 13512020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative qi stabilirea unor misuri
bugetare, adresei M.F.P. nr. 474686120.08.2020 gi Deciziei nr.3'763120.08.2020 a Directorului General al
Directiei Generale Regionale a Finanlelor Publice Bragov sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
alocate bugetelor locale au fost modificate gi se transmit sumele reparltizate, adresa Direcliei Generale
Regionale a Finanfelor Publice Braqov nr. BVR_TRZ-848i d\n 26.08.2020, prin care, in conformitate cu
prevederile art. 50 din Legea ru'.27312006, privind finan[ele publice locale, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare gi adresei M.F.P. nr. 47474912020, se comunicd repartizarea in trimestrul III a.c. a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea addugat[ pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oragelor gi rnunicipiilor, cod indicator 17.02.02, alocate prin O.U.G . nr. 13512020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative qi stabilirea unor mdsuri
bugetare;

in baza prevederilor Legii nr, 512020 a bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor Legii nr.
27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare, prevederilor O.U.G.
m. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, O.U.G. w. 13512020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative qi stabilirea unor mdsuri
bugetare;

in temeiul art. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57l2Ol9 privind Codul
administrativ:

HOTARASTE:

Art.1. -
Dumbrdvila, pe
hotdrire.

Se aprobd rectificarea
anul 2020, conform

bugetului local
anexei, care

de venituri gi cheltuieli al comunei
face parte integranti din prezenta

Art.Z. - Primarul comunei aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Inifiator Avizat
Secretar general

Micu Costel



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVITA

ANEXA la oroiect HCL

RE,CTIFICARE BUGETUL LOCAL
DE VENITURI SI CHELTUIBLI PE ANUL 2O2O

Nr.crt Denumirea indicatorilor
Cod

indicator INFLUENTE +/.
A TOTAL VENITURI +366.00

I VENITURI SECT]UNEA FUNCTIONARE +366.00
II VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE 05 Sume defalcate din T.V.A

Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltulelilor desc la nivelul
comunelor
Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pt echilirarea
bugetelor locale

A.11.

4.1'1.02.00

A.1 1.06.00

+366.00

+366.00

0.00

B TOTAL CHELTUIELI A.50. +366.00

I CHELTU!ELI SECTIUNEA FUNCTIONARE +366.00

ll CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 0,00
1 Alte servicii publice generale A.54 +9.00

Alte servicii publice generale
cheltuieli de personal

A.54.50.50
10

+9.00
+9.00

2 lnvatamant A.65. +101.00
lnvatamant prescolar
lnvatamant primar
lnvatamant secu ndar inferior
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
cheltuieli de personal
Titlul ll bunuri si servicii
Titlul lX asistenta sociala

A.65.03,01
4.65.03.02
4.65.04.01
A.65.50.00

10
20
57

+10,00
0.00

+91.00
0.00
0.00

+100.00
+1.00

3 Cultura , recreere si retiqie A.67. -100.00
Alte servicii cutturale
Sport
Tineret
Servicii religioase

cheltuieli de personal
Titlul Il bunuri si servicii
Asociatii si fundatii
sustinerea cultelor

A.67.03.30
4.67.05.01
4.67.05.02

A.67.02.06

10
20

59.1 1

59.12

0.00
-30.00
-20.00

-50.00

0.00
-20.00
-30.00
-50.00

4 Asigurari si asistenta sociala A.68. +365.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate
AIte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
cheltuieli de personal

Titlul lX asistenta sociala

A.68.05.02
A.68.50.00

10

57

+365.00

0.00
+200.00

+165.00

1



Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura

57.02.01
57.02.02

+155.00
+10.00

5 Protectia mediului 4.74, -9.00

Salubritate
cheltuieli de personal

A.74.05.01
10

-9.00
-9.00

6 Transporturi A.84. 0.00
Drumuri si poduri
Strazi
Titlul ll bunuri si servicii
Virari credite de la un art la altul 21 mii lei

A.84.03.01
A.84.03.03

20

0.00
0,00
0.00

PRIMAR ,

POPA ZACHIIJ
VIZ AT SECRETAR GENERAL,

MICU COSTEL

,/------(-t-
I r ___)
J--______.-_



JUDETUL BRA$OV
COMLTNA DUMBRAVITA

DISpOZITIA nr.157.
din 9 septembrie 2020

- privind convocfrres membrilor Consiliului Local Dumbrdvila tn sedinld ordinard la data de16.09.2020

Popa Zachiu, primarul comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 55l2O2O privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea

efectelor panderniei de COVID-19, prevederile H.G. w. 39412020 privind declirarea starii de alerti qi
mdsurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
prevederile H.G. nr. 66812020 privind prelungirea stdrii de alert[ pe teritoriul Rom-Aniei incep6nd cu data de
16 august 2020, ptecum gi stabilirea mdsurilor care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotlrdrile Ctmitetului Nalional pentru Situatii Speciale de
Urgent6, Hot[rdrile Grupului de supott tehnico-gtiinlific privind gestionirea bolitor inalt contagioase pe
teritoriul Romdniei, care instituie mdsuri menite sd restricfloneze aitivitifile ce presupun participarea unui
numdr mare de persoane, prevederile H.C,L. Dumbravila nr. 35 din 28 ^ii ZOiO priuind aprobarea
modalitalii de desfEgurare a gedinlelor Consiliului Local gi a gedin[elor pe comisii de specialitate in perioada
st6rii de alerl[;

inbaza prevederilor art, 133, alin. (1) Ei arl, 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.57lZOl9 privind Codul
administrativ;

In temeiul arl. 196, alin. (1), lit. b din O.U.G. nt.5712019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.l.- Se convoacA membrii Consiliului Local Dumbrdvila in qedinla ordinard la data
de 16 septembrie 2020, ora 12:00, care se va desfbgura prin intermediul mijloacelor
electronice gi telefoanelor mobile, cu urrnitorul Proiect al ordinei de zi:

1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare a Consiiiului
Local, adoptarea Proiectului de hotirdre;

2. Raport privind acordarea pachetului cu rechizite Ecolare ,,Primul Ghiozdan",
adoptarea Proiectului de hotdrAre;

3. Raport privind incadrarea satului Vlideni, comuna Dumbrdvila, conform art.
465 din Legea w.22712015 privind Codul f,rscal, cu completdrile ulterioare, pentru stabilirea
impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, adoptarea Proiectului de hotardre;

4. Discu{ii qi diverse.
Art.2,- Secretarul general al comunei asigurd convocarea membrilor Consiliului local.

PRIMAR Secretar general
Micu Costel

Prczcnla rG dlfurca/ :
. un q. (los. dIIFZII primil
. un q. dos. Colelicdbp.lii
-un q lNtiluli! Preldutui, Judclut BrNov

Popa



JUDETUL BRASOV
COMLTNA DUMBRAVITA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotlrAre privind aprobarea procesului-verbal al ;edin{eianterioare a Consitiutui Local

_ Potrivit prevederilor art. 138, alin. (13), (15) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ:

,'(13)Sinteza dezbaterilor din gedin{ele consiliului local, precum gi modul in care
qi-a exercitat votui fiecare consilier local in parte se consemneazd" intr-un proces-
verbal, semnat de pregedintele de gedinld qi de secretarul geneial al
unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(15) La inceputul fiec[rei gedinfe, secretarul general al unitdliilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare.
Consilierii locali 9i primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei curente a consiliului local,
si conteste continutul procesului-verbal qi si ceard menlionarea exacti a opiniilor
exprimate in qedin{a anterioard."

Propun aprobarea Proiectului de hot6rdre privind aprobarea procesului-verbal al
Eedinlei anterioare a Consiliului Local.

Dumbr[vifa, la 9 septembrie 2020

Ini{iator
Primarul comunei

Popa Zachiu



JUDETUL BRASOV
COMLINA DUMBRAVITA

RAPORT

- privind aprobarea procesului-verbat al ;edin{ei anterioare a Consiliului
Local

Domnilor consilieri,

Potrivit prevederilor art. 138, alin. (13) - (i5) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ:

,,(13)Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum qi modul in care
gi-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazd, intr-un proces-
verbal, semnat de pregedintele de qedinfd qi de secretarul general al
unitalii/subdiviziunii admini strativ-teritorial e.

(14) Preqedintele de qedin!6, impreunS cu secretarul general al
unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale iqi asum6, prin semn[tur[,
responsabilitatea veridicitIlii celor consemnate.

(15) La inceputul fiecbrei qedin{e, secretarul general al unitilii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare.
Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei curente a consiliului local,
sb conteste conlinutul procesului-verbal qi s[ ceari men{ionarea exacti a opiniilor
exprimate in gedin{a anterioar[."

Luind in considerare acestea, am procedat la intocmirea Proiectului de hot[rdre,
privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local, pe care-l
prezint spre dezbatere qi aprobare.

DumbrSvila, la 9 septembrie 2020

Secretar general
Micu Costel

G
PRIMAR
Popa Zachiu -. .^ 
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ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
COMUNA DUMBRAVITA

PROIECT DE HOTARARE
din 9 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al Sedinlei anterioare a Consiliului Local

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judelul Bragov;
AvAnd in vedere Proiectul de hotlrdre privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare a

Consiliului Local qi Raportul;
in baza prevederilor art. 138, alin, (15) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;

in temeiul arr. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. w. 5712019 privind Codul

administrativ:

HOTARAS rN:

Art.1.- Se aprob6 procesul-verbal a1 gedinlei anterioare a Consiliului Local, anexA

la prezenta hotdrdre.
Lrt.Z.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se insircirreazd Secretarul

general.

Ini{iator
PRIMARUL COMUNEI

Avizat
Secretar general

Micu Costel



JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA

Anexa
la Proiectul de hotdrdre

PROCES -VERBAL

incheiat azi, 11 septembrte 2020, cu ocazia qedinlei extraordinare a Consiliului Local

Dumbrdvi!a

$edinla ordinard a Consiliului Local Dumbrdvila a fost convocatA de domnul primar Popa

Zachtu prin Disp ozilia nr. 153 din 7 septembri e 2020, in conformitate cu prevederile art. 133,

alin. (2), lit. a gi art. 134, alin. (1), iit. a qi a1in. (4) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

administrativ.
in conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2020 privind

aprobarea modalitdlii dJdesfE$urare a qedinfelor Consiliului Local qi a qedinlelor pe comisii

di specialitate in perioada stdrii de alert6, s-a aprobat ca desfdgurarea qedin{elor de lucru ale

Coniiliului Local (gedinle pe comisii de specialitate, qedinle ordinare qi qedinJe extraordinare)

s6 aib6 loc prin intermediui mijloacelor electronice qi telefoanelor mobile, pe toatd perioada in

care a fost instituit6 starea de alert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative

incidente.

$edinla s-a desfbqurat prin intermediul mijloacelor electronice gi a telefoanelor mobile.

La qedinla participA iei 15 consilieri locaIi. De asemenea participd primarul comunei,

domnul Popa Zachru, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel.

Materialele qedinlei, r"rp..iiu Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele de

aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotdrdre au fost transmise consilierilor locali prin

intermediul aplicaliei WhatsApp.
Iniliatorul proiectelor de hot56re, domnul Popa Zachru a discutat telefonic cu fiecare

consilier local, dupd ce acegtia au primit materialele pentru qedin!6.

in data de 11 septembrie2020 incepand cu ora 10,00 gedinla ordinari afost qiinregistrati

audio, prin alt teleftn. Disculiile s-au purtat in principal prin intermediul telefoanelor mobile,

chiar gi prin apeluri video.
Votul a fost exprimat telefonic, de cbtre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hotdr6re

in parte.
proiectui ordinei de zi, cuprins in dispozilia de convocare gi convocator, transmts

consilierilor locaii:
l. Raport privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 29 iulie 2020, adoptarea Proiectului de hot66re;
2. Raport privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Dumbrdvitra, pe

anul 2020, adoptarea Proiectului de hot[6re.
Avand in vedere cd in luna august 2020 nu a fost convocat Consiliul Local Dumbrivila 9i

prin H.C.L. Dumbrdvila nr. 39 din 28 mai 2020 domnul consilier local Olaianoq Valeriu a fost

ales in funclia de preqedinte de gedin!6, pe o perioadd de 3 luni, inceSnd cu luna iunie 2020,

secretarul general precizeazd cd trebuie ales un preqedinte de qedin!6 pentru luna septembrie

2020.
Dl. primar il sun6 pe domnul consilier local Olaianog Valeriu, fostul preqedinte de gedin!6,

care il propune pe domnul Guqeili Gheorghe in funclia de preqedinte de qedin!6 al Consiliului
Local al comunei Dumbrdvila pentru luna septembrie 2020.



Dl. primar sund fiecare consilier in p-arte gi dupd exprimarea votului de c[tre consilierii

locali participanli se adopt[ IIOTAnAnnA nr. 57 - privind alegerea domnului consilier
local Guqeiti Gheorghe in funcfia de preqedinte de gedin{[ pentru luna septembrie 2020,
cu 15 voturi pentru.

Preqedintele de gedin!5 supune la vot ordinea de zi, care se aprob6 cu 15 voturi pentru.

in continuare domnul primar prezintd, incd o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hot6rtre, de pe ordinea de zi, fiecirui consilier in parte.

Dl. StAnilou Ioan ir:rtreabd dacd este vorba de tabletele pentru copii, la rectificarea bugetului

1ocal.

Dl. primar spune cd Ministerul Fondurilor Europene a dat Ghidul pentru dezbaterea publicd

in perioad a 7 -30 septembrie 2O2O gi agtept6m procedurile, iar apoi vor fi achizilionate tabletele

pentru copii.
Dl. StAnilou Ioan tntreabd dacd preful unei tablete va fi pan6la 200 Euro.

Dl. primar rdspunde da.

Dl. StAnilou Ioan aprectazd cd acestea vor fi slabe.

Dl. primar spune cd sunt tablete agreate de minister.
Dl. StAnilou Ioan intreabd cdte bucdli se vor achiziliona.
Dl. primar spune c6 sunt 439 de elevi gi pentru profesori, in total aproximativ 460 buc6!i'

Dl. Stanilou Ioan spune ci se face contractul pe doi ani, dar trebuie avut grij6 ca la cei din

clasa a VIII-a sl fie p. ,rn an. Mai spune cb in aceste tablete se poate introduce un cod de

blocare, pentru cd va u3.rng. elevul acis[ gi o va folosi pentru jocuri qi se distrug repede, astfel

cd ar h bine s6 se foloseascd doar prentru qcoal[.

Dl. Stanciu Vasile spune cdar fi bine s[ se facb canallzarea $i pe strada ddnsului acum, si
nu inceapd ploile.

Ot. piimar spune cd se va executa releaua de apd qi apoi canaltzarea pe acea strad[.

Dl. Ciolan Traian intreabd cdte tablete vor fi achizilionate, pentru elevi.

Dl. primar raspunde c[ vor fi cumpirate aproximativ 460 de tablete.

Oupa exprimarea votului de cdtre fiecare consiiier local, pentru fiecare Proiect de hotidre

de pe ordinea dp zi,tn parte, au fost adoptate urmitoarele hot[rfui:

- HOTAnAnra. nr. 58 - privind aprobarea procesului-verbal al;edin{ei anterioare a

Consiliului Local din data de 29 iutie 2020, cu 15 voturi pentru.

- IIOTARAREA nr. 59 - privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al

comunei Dumbr[vi(a, pe anul 2020, cu 15 voturi pentru
pregedintele de gedinlx consta6nd cd ordinea de zi este epuizati, nemaifiind alte disculii,

mullumeqte domnilor consilieri pentru participare qi declar6 inchisi gedinla extraordinard" a

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

la dosirul qedinlei Consiliul Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazd la Institulia

Prefectului, Judeful Braqov.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Guqeil[ Gheorghe

Inifiator
PRIMARUL COMUNEI

Secretar general
Micu Costel

Avizat
Secretar general

Micu Costel



JUDETUL BRASOV
COMLINA DUMBRAVITA

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot[r6re

privind acordarea pachetului cu rechizite qcolare ,,Primul ghiozdan"

Consiliul Local are iniliativd gi hotdr6qte, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu

excepfia celor care sunt date prin lege in competenfa altor autoritdli ale administrafiei publice locale sau

centrale.
Statul, prin autorit[file adrninistrafiei publice centrale gi locale, igi asumd responsabilitatea de

rcaltzare a mdsurilor gi acfiunilor prevdzute in actele notmative privind beneficiile de asistenlE sociald 9i

serviciile sociale.
Statul, prin politiciie publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea

qi garantarea drepturilor beneficiarilor la o via!6 independentS, implinitd gi demn6, precum 9i la facilitarea

participirii acestora la viala social6, economicS, politic6 9i culturalS.

Potrivit afi". 66, alin. (4) din Legea m.29212011 privind asisten[a social[, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare: ,,pentru realizarea obligaliilor ce le revinfald de copil, autoritdlile administraliei

pttblice centrale Si locale sr.tslin familia prin acordarea de beneficii de asistenld sociald, precum Si prin
asigurarea de senticii sociale".

Potrivit art. 15 din Legea nr. 29212011 privind asistenfa social6, cu modificdrile gi completirile

ulterioare:
(1) Statul acord6 beneficiile de asisten!6 social[ prin autoritdlile administraliei publice centrale sau

locale, in conformitate cu prevederile legisla{iei in vigoare in domeniu.
(2) Beneficiile de asistenld sociali acordate de autoritdlile administrafiei publice centrale, direct sau

prin institufiile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani sau in naturd 9i reprezinti m[suri

hnanciare destinate asigur[rii unui standard minim de viald, suslinerii familiei qi copilului, promovirii 9i

garantlrii exercitdrii de cdtre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor qi libert[filor fundamentale'

(3) Beneficiile de asistenla social[ acordate de autoritdlile administraliei publice locale se stabilesc in
bani sau in naturd qi sunt mdsuri complementare celor prevdzute la alin. (2), suslinute din bugetele locale"'

Astfel, propun acordarea pachetului cu rechizite qcolare ,,Primul Ghiozdan" copiilor inscriqi in clasa

preg6titoare g1 clasa I, la unitdlile de inv6!6mint de pe rczaComunei Dumbrivita, in anul gcolar 2020-2021

qi aprobarea Proiectului de hotdrAre.

Dumbr[vi(a, la 9 septembrie 2020

PRTMAR,
rono 

1"f,$}{i.vi.r(.

ry'.i,o
'i,"t'S"tr



J UIJtr I UL I'KASU V

COMT]NA DUMBRAVITA

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hot[rAre privind acordarea

pachetului cu rechizite qcolare,,Primul Ghiozdan"

Potrivit principiului autonomiei locale, consacrat in O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ,

autonomia locald conferi autoritAtilor administraliei publice locale dreptul ca, in limitele legii, si aibl

iniliative in toate domeniile, cu excepfia celor care sunt date prin lege in competenfa altor autorit[1i ale

administraliei publice locale sau centrale.
potrivit art. 129, alin. (1), alin. (2) din O.U.G. nr.57l2Ol9 privind Codul administrativ, Consiliul

Local are iniliativ[ qi hot[r6gte, in condiliile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea

atribuliilor privind gestionaiea serviciilor de interes local, consiliul local, in calitate de autoritate

delibeiativ6, asigurl cadrul necesar pentru fuinizarea serviciilor publice de interes local printre care si cele

din domeniul educaliei gi serviciiloi sociale pentru proteclia copilului, a familiei sau altor grupuri aflate in

nevoie social6.
prin autorit6file adrninistraliei publice centrale gi locale, statul igi asum[ responsabilitatea de reahzare

a rn6surilor qi ac[iunilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenld sociala 9i serviciile

sociale.
Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea $1

garantarea diepturilor beneficiarilor la o via[6 independent[, implinitd qi demn6, precum 9i la facilitarea

participdrii acestora la viala social[, economic[, politicd 9i culturald'
potrivit art.66 alin, (4) clin Legea nr.292/2011 privind asistenla sociald: ,,pentru realizareq

obligatiilor ce le revin fald de copil, autoritdlile administraliei publice centrale si locale suslin familia prin

o"oidor"o de beneficii de asistenld sociald, precum si prin asigurarea de servicii sociale".
potrivit art. 15 din Legea nr.29Zl2Ol1 privind asistenla social[, cu modificlrile qi completirile

ulterioare:
(t) Statul acord6 beneficiile de asistenld sociald prin autoritblile administra(iei publice centrale sau

locale, in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare in domeniu'

(2) Beneficiile de asistenld sociali u"oidut" de autoritdlile administraliei publice centrale, direct sau

prin insiitutriile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani sau in naturd qi reprezint[ masuri financiare
'destinate 

asigur6rii unui standard minim de via!6, sus(inerii familiei gi copilului, promovdrii 9i garantbrii

exercit6rii de cltre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor qi libertdlilor fundamentale.

(3) Benehciile de asisten!6 sociala acordate de autoritdlile administraJiei publice locale se stabilesc in

bani sau in natur6 gi sunt masuri complementare celor prevdzute la alin. (2), susfinute din bugetele locale".

Astfel, se propune acordarea pachetului cu rechizite qcolare ,,Primul Ghiozdan" copiilor inscriqi in

clasa preg6titoaie Ei "lasu 
I, la uniialile de invd{dmdnt de pe raza Comunei Dumbrivila, in anul Ecolar

2020-2021.

Dumbr[vifa, la 9 septembrie 2020

Secretar general
Micu Costel

:



JT]DETUL BRA$OV
COMLINA DUMBRAVITA

PROIECT DE HOTARARE
din 9 septembrie 2020

- privind acordarea pachetului cu rechizite ;colare ,,Primul Ghiozdan"

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judelul Bragov;

Luind in dezbatere Proiectul de hotdrdre inifiat de primarul comunei Dumbrdvila privind acordarea

pachetului cu rechizite gcolare ,,Primul Ghiozdan" Ei Raportul, avrzat de comisiile de specialitate;' 
i1 baza prevederiior art. 3^2, alin. (1) din Ordonan(a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile

sociale, cu modif,rc[rile gi completdrile ulterioare, ale art. 28, alin. (t), (2) $i (3), art. 40, alin. (1) qi (2), art'

66, alin. ( ) din Legea nr.ZgZiZOtl privind asistenfa social6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale

art. 20 din Legea nr. 1/20 1 1 , a educaliei nafionale, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, precum 9i ale

art. 129, alin. (t;, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit. a, din O.U.G. nr. 57l2Ol9 privind Codul administrativ;

in temeiul'at. 139,' alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (i), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ:

TTOTARASTN:

Art.l. - Se aprobd acordarea pachetului cu rechizite $colare ,,Primui Ghiozdan"

copiilor-E$riqi in .luru pregatitoare $i clasa I, la unitaflle de inv6!6mdnt de pe raza

Comunei Dumbrdvila, in anul Ecolar 2020-2021.
Lrt,Z, - Se aproba conlinutul pachetului cu rechizite $colare "Primul Ghiozdan"

confonn anexei, care face parte integranti din prezenta hot6rdre.

Art.3. - Beneficiari ai programului ,,Primul Ghiozdan" vor fi elevii inscrisi in clasa

preg6titoare qi in clasa I, din uniiaflle de inv6![mAnt de pe raza Comunei Dumbrdvila, in

anul qcolar ZOZO-ZOZ1, conform situliiior qcolare comunicate de fiecare unitate'

Art.4. - Ghiozdanele echipate confofin art.2 vor fll achizilionate in conformitate cu

pr.r.d.ril. Legii nr. gBlZOl6 prlvind achizitiile publice, cu modific6rile Ei completirile

ulterioare.
Art.S. - Distribuirea ghiozdanelor se va face in baza proceselor verbale incheiate

intre reprezentanlii primariei qi cei ai unit6li1or qcolare, directorii unitdlilor qcolare

r6spunzAnd de disiribuirea ghiozdanelor cbtre elevii beneficiari ai programului.

Art.6. - pachetele cu rechizite qcolare rdmase nedistribuite copiilor inscriEi in clasa

pregetitoare Ei clasa I, se vor redistribui familiilor cu copii beneficiare de servicii/prestalii

sociale aflate in evidenla Primdriei comunei Dumbrdvila'
Art.7. - Primarul comunei DumbrSvila va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrdri.

Inifiator
PRIMARUL COMUNEI

Avizat
, Secretar general
\ Micu Costel

Popa Zachiu

[,{lK;tn'.$i,ir'i:*



JUDETUL BRA$OV
COMLNA DUMBRAVITA

Anexa la
Proiectul de hotdr0re

CONTINUTTIL PACHETT]LUI CU RECHIZITE $COLARE
,,PRIMUL GHIOZDAN"

CLASA PREGATITOARE

Nr.
crt.

PACHET RECHIZITE
CANT
GUC/SET)

1. Ghiozdan 1

2 Caiet tip I 24 file 1

J Penar 1

14 Planseta 1

F-

l) Lipici 1

F Flartie glasatd minim 6 culori 1

V Guma de sters 1

8. Plastilina 1

9. Creioane colorate (set 6 buc) 1

0. Creion negru HB 1
J

1 Acuarele 1

1,2. Pensula z

13. aiet tip geometrie z

14. aiet desen A4 24 f|re z

15. Caiet de matematica 48 flrle 1

16. Caiet dictando 48 file 1

17. Mapa de plastic .A.4 1

18. Punga plastic 1



CLASA I

Nr.

crt.
PACHET RECHIZITE

CANT.
(BUC/SEr)

1. Ghiozdan 1

) Caiet foaie velina 1

3. Pennr 1

Creion simplu
Conerta c.aiet A5

4
4.

4
5.

Stilnrr a:t )4 re,7.erve 1
6.

^ane eolorate (5huc/set) 1
7.

ff]A de sters8.
Retiqoate9.

Rigla
A nrr are'l e 

"l.r 
r'rar*rG

1
0

1
11

A scrrtitoare 1t2.
caiet desen A4 24 file
Caiet de matematica 48 file

2,
13,

z
1,4.

iet tin I )4 file z
15.

Caiet tip II 24 file
Pung6 plastic

)
16.

i17.

Inifiator
PRIMARUL COMUNEI

PoPa Zachiu Avizat
SECRETAR
Micu Costel

1rillz--_

L
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JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMI.]NEI DUMBRAVITA
Comisia nr.1 - Comisia pentru probleme privind dezvoltarea economico-socialI, bugetul,

fi"*f.1., 
"d*inirt.urea 

domeniului public qi privat al comunei, agricultura, silvicultura,

gospodIrirea comunal[, protecfia mediului, serviciile 9i comerful.

AVIZ

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Dumbrdvila,

intrunit[ in gedinla de lucru la data de 9 septembrie 2020.

Lu6nd in dezbatere Raportul qi Proiectul de hotirire prezentate de iniliator

privind :

- privind qcordarea pachetului cu rechizite ;colare ,,Primul Ghiozdan"

in temeiul art. 125, alin. (1), lit. b din O.U.G. nr.5112019 privind Codul

administrativ:

AVIZEAZA. materialele prezentate de iniliator ca fiind legale'

Dumbrdvila, la 9 sePtembtre2020.

COMISIA:
1 . CIOLAN ADRIAN-MIRCE,A
2. COCEAN IOAN
3. GU$EILA GHEORGHE
4. MORAR IOAN
5. NEGREI VIOREL - LUCIAN
6. OLAIANO$ VALERIU
7. SANIUTA IosIF
8. SCHIOPU IOAN
9. STANILOIU IOAN



2

JUDETUL BRA$OV
coNsiLIUL LocAL AL coMtrNEI DUMBnAvtla
Comisia nr. 2 - Comisia pentru probleme privind invfl(lmintul, slnitatea 9i familia,

cultura, protec{ia social[, tineretul qi sportul.

AVIZ

Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului local al comunei DumbrSvila,

intrunitd in qedinta de lucru la data de 9 septembrie 2020.

Luind in dezbatere Raportul gi Proiectul de hotarire prezentate de iniliator

privind :

- privind acordarea pachetului cu rechizite ;colare ,,Primul Ghiozdan"

in temeiul ar1. 125, alin, (1), lit. b din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

administrativ:

AVIZEAZA. materialele prezentate de iniliator la fiind legale.

Dumbrdvila, la 9 sePtembrre2020.

COMISIA:

1. GHIMBA$AN ADRIAN-COSMIN
2. NEAGOE EUGEN

3. OLAIANO$ IONEL
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JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA
Comisia nr. 3. - Comisia pentru probleme privind administrafia public[, juridic6,
ap[rarea ordinii qi liniqtii publice qi a drepturilor cetlfenilor.

AVIZ

Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local al comunei Dumbrdvila,
intrunitd in qedinta de lucru la data de 9 septembrie 2020.

LuAnd in dezbatere Raportul qi Proiectul de hotardre prezentate de

iniliator privind :

- privind acordurea pachetului cu rechizite ;colare ,,Primul Ghiozdaru"

in temeiul art. 125, altn. (1), lit. b din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ:

AVIZEAZA, materialele prezentate de iniliator ca fiind legale.

li
COMISIA: I h f,,-'7-
1. CIOLAN TRAIAN I} T
2. GRAMADA DLMITRU NECULAT ,! ,-
3.STANCIUVASILE 

ffi



JUDETUL BRASOV
cot\4I-rNA PUNaSRAvITA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hot[r0re privind incadrarea satului Vlideni,

comuna Dumbr6vi{a, coniorm art. 465 din Legea nr.22112015

privind Codul fiscal, cu completirile ulterioare'

pentru stabilirea impozituiuiitaxei pe teren pentru anul2018

Prin Deci zianr.683/RJ2019 din data de 10.09.2019 a cu(ii de Apel Bragov, seclia

contencio, uo*i.rirtrativ qi fiscal, r6mas6 definitiva qi executorie, se anuleazdin parte

Hot,rdrea nr. 81/21 .l2.2ll'7 adoptata de consiliul Local a1 Comunei Dumbrdvila' in

oeea ce priveqte aspectul incadrarii comunei Dumbravila, satul 
-V16deni, 

in zona B qi

oblig6 Consiliul io.ut al Comunei Dumbrdvila s6 adopte o noud hotirire de incadrare a

satului Vl[deni, comuna Dumbrlvila, conform art' +OS Ain Legea nr' 22712015 privind

129, alnr. (4), lit. c din O.U.G' m' 57l2Ol9 privind Codul

administrativ:
,,Consiliul local stabileqte gi aprob[ impozitele gi taxele locale' in condiliile legii"'

propun aprobarea Proiectuiui de irot[rdre privind incadrarea satului Vl6deni'

comuna Dumbrdvila, conform art. 465 din Legea nr' 22712015 privind Codul fiscal' cu

completarile urterioare, pentru stabilireaimpoz-itului/taxei pe teren pentru anul 2018'

Codul fisca1.

Potrivit Prevederilor art'

Dumbrivila, la 9 sePtembrre2020

Inifiator
Primarul comunei

Popa Zachiu

. 'tl .-) j

Y' !\ct ;t l,)a
l srrt].^V-
t. L,



JUDETUL BRA$OV
coMr-NA DUMBRAvtIa

RAPORT

- privind incadrarea satului Vlldeni, comuna Dumbrlvi{a, conform art. 465

din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu completirile ulterioare, pentru

stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul2018

Domnilor consilieri,

Prin Decizianr.683/R/2019 din data de 10.09.2019 a Curfii de Apel Braqov, Seclia

Contencios administrativ qi fiscal, rimasi definitivi qi executorie, se anuleazd in parte

Hot6rdrea nr. 81/21 .12.2017 adoptatS de Consiliul Local al Comunei Dumbr6vifa, in ceea

ce priveEte aspectul incadrdrii comunei Dumbrdvila, satul V16deni, in zona B qi obligi
Consiliul Local al Comunei Dumbrdvila sd adopte o noud hotdrdre de incadrare a satului

Vlddeni, comuna Dumbrivila, conform art. 465 din Legea nt.22712015 privind Codul

fiscal,
potrivit prevederilor art. 129, alin. (4), lit. c din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

administrativ:
,,Consiliul local stabileqte gi aprob[ impozitele gi taxeie locale, in condiliile legii".
propunem dezbaterea proiectului de hot6r0re, in vederea adoptirii unei hotdrdri a

Consiliului Local, privind incadrarea satului Vl6deni, comuna Dumbrdvila, conform art.

465 din Legea nr-. ZZilZOtS privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare, pentru

stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, astfel:

Zonain cadrul localitalii
si ransul localitdlii

S"t VlAdeni

ZonaA, rang V Biserica Ortodoxi Vlddeni

ZonaB, rang V Sat Vl6deni, Comuna Dumbrdvila

Zona C, rang V SaWiadeni, Comuna Dumbrivila pentru zona Trestioara

Zona D, rang V Sut Vtad"ni, Comuna Dumbravila pentru zonele: Gr[dina
Boilor, FdntAnila C61ug6ru1ui,

Dumbrivil a, la 9 septernbrie 2020

Secretar general
Micu Costel

PRIMAR



J UIJD + Ul- Dr\fr9v v

COMLNA DUMBRAVITA

pnorncr on HorAnAnB
din 9 sePtembrie 2020

- privind tncadrarea satului Wddeni, comuna Dumbrdvila, conform art, 465 din Legea nr'

227/20li privind Codul Jiscal, cu completdrile ulterioare, pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren

pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Durnbrdvifa, Judeful Bragov;

Av6nd in vedere Decizia nr. 683/R/2019 din data de 10.09.2019 a Curlii de Apel Braqov, Seclia

Contencios administrativ qi fiscal, rdmasd definitivi Ei executorie, prin care se anuleaz[ in parte

Hotararea nr. gll2l.12.2}i7 adoptata de consiliul Local al comunei Dumbravila, ?n ceea:g.priveEte

aspectul incadririi comunei Dumbravifa, satul vl[deni, in zona B gi prin care se obligl consiliul Local

al comunei DumbrSvifa s6 adopte o nou6 hotdrdre de incadrare a satului vl[deni, comuna Dumbrdvifa,

conform art. 465 din Legea m.22712015 privind codul fiscal;

Luind in dezbatere proiectul de hotirfue privind incadrarea satului Vlldeni, comuna Dumbrdvila,

conform art. 465 din Legea nr. 22712015 privind codul fiscal, cu completarile ulterioare, pentru

stabiiirea impoziturui/taxei pe teren pentru urrrrt zotg qi Raportul, avizat de comisiile de specialitate;

lnbazaprevederilo r art'. l29,tlir. ii), utin. (z), tii. b, alin' (4), lit' c din o'U'G ' nt' 5712019 privind

Codul administrativ, art.5, alin. (1), lit. a) 9i alin' (2),art' 16, alin' (2),art' 20' alin' (1)' lit;b)'att'27'

art. 30 din Legea nr. 2i312006 privind finanleie publice locale, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare, art. 1, art.2,alin, (1), fit. fr), pt..r* Ei pe cele ale art' 465 din Legea m'22712015 privind

codul fiscal, cu modificarile qi completarile ulterioare;

in temeiul art, 139, a1in. (3), rit. c, art. 196, a1in. (t), lit' a din o'U'G' nr' 57l2}l9 privind codul

administrativ:

norAnAsrn:
Art.l. -

465 din Legea
Se aprobd incadrarea satului V16deni,

nr. 
-227 

12015 Privind Codul fiscal,
comuna Dumbr6vila, confofin art'

cu completdrile ulterioare, Pentru

lui/ i pe tere tru anul 2018 astfel:stabilirea imPozitu Iul/taxel

Biserica Ortodoxd Vlideni
S aWlad.ni, Comuna Dumbrdvila

rdvila Pentru zonele: Grddina

Boilor, Fdntdnita C61ug6ru1ui, Tulburila - --

Sat VlideniZonain cadrul localit6lii
si rangul localitalii
Zona A, rang V
ZonaB, rang V

Zona C, rang V
Zona D, rang V

leleazd cu Prevederile Legii nr'

ZZi l2}l5, pr,ivind Codul Fiical, cu modificdrile qi completirile ulterioare'

Lrt.4. - primaml comunei DumbrSvila va aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdriri.

Inifiator
PRTMARUL COMUNEI

Avizat
Secretar general

Micu Costel

-

(-t'-!
'7 I

Popa Zachiu_
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JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMI.]NEI DUMBRAVITA
Comisia nr.1 - Comisia pentru probleme privind dezvoltarea economico-social[, bugetul,
finanfele, administrarea domeniului public qi privat al comunei, agricultura, silvicultura,
gospod[rirea comunal[, protecfia mediului, serviciile qi comer(ul.

AVIZ

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului 1ocal al comunei Dumbrdvila,
intrunit6 in gedinla de lucru la data de 9 septembrie 2020,

Ludnd in dezbatere Rapofful gi Proiectul de hotdr6re prezentate de iniliator
privind :

- privind tncadrurea sutului Wddeni, comuna Dumbrdvila, conform art,

465 din Legea nr. 227/2015 privirud Codul fiscal, cu completdrile ulterioare,
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018

in temeiul art. 125, alin. (1), Iit. b din O.U,G. nr,5712019 privind Codul

administrativ:

AVIZEAZA, materialele prezentate de iniliator ca fiind legale.

Dumbrdvila, la 9 septembrie}}Z}.

COMISIA:
1. CIOLAN ADRIAN.MIRCEA
2. COCEAN IOAN
3. GU$ErLA GHEORGHE
4. MORAR IOAN
5. NEGREI VIOREL - LUCIAN
6. OLATANO$ VALERIU
7. sANruTA IosIF
8. SCHIOPU IOAN
9. STANILOIU IOAN



2

JUDETUL BRA$OV
CONSiLIUL LOCAL AL COMTJNEI DUMBRAVITA
Comisia nr. 2 - Comisia pentru probleme privind invl([mffntul, slnltatea 9i familia,

cultura, protecfia social[, tineretul qi sportul.

AVIZ

Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local al comunei Dumbr6vila,

intrunitd in qedinta de lucru la data de 9 septembrie 2020.

Luind in dezbatere Raportul qi Proiectul de hotarire prezentate de iniliator

privind:

- privind tncadrarea satului Wddeni, comurua Dumbrdvila, conform art'

465 din Legeu nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare,

pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018

in temeiui art. 125, alin. (1), lit. b din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

administrativ:

AVIZEAZA. materialele prezentate de iniliator la fiind legale.

Dumbr6vila, la 9 sePtembrre2020'

COMISIA:

1. GHIMBA$AN ADRIAN-COSMIN
2. NEAGOE EUGEN

3. OLAIANO$ IONEL



3

TUDETUL BRA$OV
coNsILIUL LocAL AL coMtNEI DUMBnAvtle
comisia nr. 3. - Comisia pentru probleme privind administra(ia publicl, juridic['

"p[*'."".dt,iigiliniqtiipubliceEiadrepturilorcet[tenilor.

AVIZ

comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului local al comunei Dumbravila'

intrunitd in qedinta de lucru la data de 9 septembrie 2020'

Lu6nd in dezbatere Rafortul 
^gi proiectul de hotardre prezentate de

iniliator privind :

- privind incadrqreu satului wddeni, comuna Dumbrdvi{a' conform art'

465 din Legea nr. 227/2015 privind codul Jiscal' cu completdrile ulterioare'

pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018

in temeiul art. 125, alin. (1), lit. b din o.u.G' nr.5712019 privind codul

administrativ:

AVIZEA ZA. malerialele prezentate de iniliator ca fiind legale'

DumbrdviP, la 9 sePtembtte}}Z}'

COMISIA:
1. CIOLAN TRAIAN
2. GRAMADA DLIN{ITRU NECULAI
3. STANCIU VASILE



JUDETUL BRA$OV
COMLINA DUMBRAVITA

din 21 septembrie ZOZO

' privind convocqrea de tndatd a membrilor consiliului Local Dumbrdvila tn gedinld extraordinardla data de 22,09,2020, ora 10,00

Popa Zachiu, primarul comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov;
Avdnd in vedere.prev-ederile Legii nr.- 55l2o2o privind-unele masuri pentru prevenirea qi combatereaefectelor pandemiei. de covlD'19, [revederile H,G, nr. 78212020 privind prelungirea st6rii de alert, peteritoriul Romaniei incepdnd cu data ie 15 septembrie 2020, precu- gi .tuuitiiea m6surilor care se aplic' pedurata acesteia pentru pievenirea gi combateiea e_fectelor fanaemiel de covlD-1g, Hotararile comitetuluiNafional pentru Situafii speciale de Urgenf6, Hotdrdrii!. Grupulri de suport tehnico-qtiintific privindgestionarea bolilor inalt contagioase pe teiitoriul Romaniei, 

"ur" 
instituie mlsuri menite s6 restricfionezeactivitdfile ce presupnn participarea unui num6r mare d"p.r.oun., prevederile H.c.L. Dumbravila nr. 35 din28 mai 2020 privind aprobarei rnodalitSlii de desfdgurare a gedinlllor consiliului Local gi a gedinfelor pecomisii de specialitate in perioacla st6rii cle alert6;

Avdnd in vedere prevederile art. 133, alin. (i), 1it, a gi afi, l34,alin. (1), lit, a gi alin. (4) din o.u.G. nr.57 12019 privind Coclul adrninistrativ;
In temeiul att.196, alin, (1), lit. b din o.U,G. ru'.57l}ol9privind Codul administrativ:

DISPUNE:
Art'l'- Se convoacd de indati membrii Consiliului Local Dumbrivila in gedin{6extraordinari Ia data d,e 22 septembrie 2020, ora 10:00, care se va desfbqura prinintemediul mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, cu urmatorul proiect al ordinei dezl'.

' Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare a ConsiiiuluiLocal din data de 16 septembrre 2020, adoptarea Proiectului Oe hotarare;2' Raport privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comuneiDumbr[vita, pe anul 2020, adoptarea proiectutul ae hot6r0re.
Art'Z'- Secretarul general a1 comunei asigurd convocarea membrilor Consiliului loca1.

Secretar general
Micu Costel

----...-'L_ r=-- 
--=.--\*'

Prszeutr ic dtt!r!.rl ,
. trn q. do5. (lilpozjlil prirnu
. trr' q. ilor. Cotclic dbpoztil
. nI q. Irolir{ir p,ef@ului, Judqut BrNov

PRIMAR



JUDETUL BRASOV
COMLTNA DUMBRAVITA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotirire privind aprobarea procesului-verbal al Eedin{ei
anterioare a Consiliului Local din data de 16 septembrie 2020

Potrivit prevederilor art. 138, alin. (13), (15) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ:

,,(13)Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum gi modul in care
qi-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazd, intr-un proces-
verbal, semnat de pregedintele de gedinla qi de secretarul general a1

unitafl i/subdiviziunii admini strativ-teritoriale.
(15) La inceputul fiecdrei qedinfe, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare.
Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei curente a consiliului local,
sb conteste conlinutul procesului-verbal gi sd ceard menlionarea exactd a opiniilor
exprimate in gedinla anterioar6."

Propun aprobarea Proiectului de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al

Eedinlei anterioare a Consiliului Local din data de 16 septembrie2020.

Dumbr1vitr a, la 2l septembrie 2020

Ini{iator
Primarul comunei



JUDETUL BRASOV
COMLNA DUMBRAVITA

RAPORT

- privind aprobarea procesului-verbal al
Local din data de 16 septembr ie 2020

Domnilor consilieri,

gedinfei anterioare a Consiliului

Potrivit prevederilor aft. 138, alin. (13) - (15) din O.U.G. nr.5:.2019 privind
Codul administrativ:

,,(13)Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum gi modul in care
Ei-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consem neazd. intr-un proces-
verbal, semnat de pregedintele de gedin![ gi de secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(14) Pregedintele de qedinli, impreund cu secretarul general alunitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriali ili asum6, prin semn[tur[,
responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate,

(15) La inceputul fiecdrei gedinle, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare pro."r,r1-rerbal al gedinlei anterioare.
Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a consiliului local,
sd conteste conlinutul procesului-verbal gi sd cearl menlionarea exact6 a opiniilor
exprimate in qedinla anterioar6.',

Ludnd in considerare acestea, am procedat la intocmirea Proiectului de hot6rdre,
privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din data
de 16 septembri e 2020, pe care-l prezint spre dezbatere qi aprobare.

Durnbrdvil a, la 2l septembrie 2020

PRIMAR
Popa Zachiu

Secretar general
Micu Costel



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
COMIINA DUMBRAVITA

PROIECT DE HOTARARE
din 21 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din data de

16 septembrie 2020

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov;
Avdnd in vedere Proiectul de hotdr6re privind aprobarea procesului-verbal al gedintei anterioare a

Consiliului Local din data de 16 septembrie 2020 9i Raportul, avizat de comisiile de specialitate;

inbazaprevederilor art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;
in temeiul arr. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a din O,U.G. nr.5712019 privind Codul

administlativ:

uorAnAsrn:
Art.1.- Se aprobd procesul-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 16 septembrre 2020, anexe la prezenta hotSr6re.

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd Secretarul

general.

Ini{iator
PRTMARUL COMUNEI

Avizat
Secretar general

Micu Costelr
Popa Zachiq



JUDETTTL BRA$OV
COMI-INA DUMBRAVITA

Anexa
la Proiectul de hotirdre

PROCES.VERBAL

incheiat azi, 16 septembrie 2020, cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local
Dumbrdvila

$edinla ordinard a Consiliului Local Dumbr6vi{a a fost convocatd de domnul primar Popa
Zachit prin Dispozilia nr. 157 din 9 septembrie2020, in conformitate cu prevederile art. 133,

alin. (1) Ei art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ.
In conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2020 privind

aprobarea modalitdlii de desfb$urare a qedinlelor Consiliului Local qi a gedinlelor pe comisii
de specialitate in perioada stdrii de alert[, s-a aprobat ca desfbqurarea qedin]elor de lucru ale

Consiliului Local (gedinle pe comisii de specialitate, gedin{e ordinare gi qedin{e extraordinare)
sa aibd loc prin intermediul mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, pe toat[ perioada in
care a fost instituitd starea de alert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinla s-a desfbgurat prin interrrediul mijloacelor electronice qi a telefoanelor mobile.

La qedin!6 participd cei 15 consilieri locali. De asemenea participd primarui comunei,

domnul Popa Zachru, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel.

Materialele qedinlei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele de

aprobare, Rapoartele, Proiecteie de hotdr6re au fost transmise consilierilor locali prin

intermediul aplicaliei WhatsApp.
Iniliatorul Proiectelor de hotdrdre, domnul Popa Zachru a discutat telefonic cu ltecare

consilier local, dup[ ce acegtia au primit materialele pentru gedin![.

in data de 16 septembrie2020 inceplnd cu ora 12,00 gedin{a ordinard a fost 9i inregistratd

audio, prin alt telefon. Disculiile s-au purtat in principal prin intermediul telefoanelor mobile,

chiar qi prin apeluri video.
Votul a fost exprimat telefonic, de cdtre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hot[rdre

in par1e.

Proiectul ordinei de zi, cuprins in dispozilia de convocare gi convocator, transmis

consilierilor locali:
1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local,

adoptarea Proiectului de hotdrdre;
2. Raport privind acordarea pachetului cu rechizite ;colare ,,Primul Ghiozdan", adoptarea

Proiectului de hotdrAre;
3. Raporl privind incadrarea satului Vl6deni, comuna Dumbrdvila, conform art. 465 din

Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu complet[rile ulterioare, pentru stabilirea
impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

4. Disculii gi diverse.
Pregedintele de gedin!6 supune la vot ordinea de zt, care se aprobi cu 15 voturi pentru.
In continuare domnul primar prezintd, incd o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hotirAre, de pe ordinea de zi, f,rec[rui consilier in parte.



Dl. Morar Ioan spune cd toati lumeatrebuie sdpliteascd impozite gi taxe.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea intreabd ce se intdmpld cu tabletele pentru copii.
Dl. primar spune c[ am alocat bani pentru abonamente la internet qi Ministerul Fondurilor

Europene a elaborat un Ghid pentru recuperarea baniior, chiar dac[ pldtim abonamentele qi
primim tabletele, dar acesta este in dezbatere publicd pdna la data de 30 septembrie 2020 qi
aqteptdm procedurile.

Dupd exprimarea votului de cdtre fiecare consilier local, pentru fiecare Proiect de hotdrdre
de pe ordinea de zi, in parte, au fost adoptate urmdtoarele hotdrdri:

- HOTARAREA nr. 50 - privind ap.obarea procesului-verbal al;edin{ei anterioare a
Consiliului Local, cu 15 voturi pentru.

- HOTARAREA nr. 61 - privind acordarea pachetului cu rechizite qcolare ,,Primul
Ghiozdan", cu 15 voturi pentru.

- HOTARAREA nr. 62 - privind incadrarea satului Vlideni, comuna Dumbrivifa,
conform art. 465 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu completirile ulterioare,
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, cu 12 voturi pentru, 2 voturi
contra qi 1 ablinere.

Pregedintele de qedin!6 constatdnd ci ordinea de zi este epuizatS, nemaifiind alte disculii,
mullumegte domniior consilieri pentru participare gi declard inchis[ gedinla extraordinard a
Consiliului Local.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare, din care un exemplar
la dosarul qedin{ei Consiliul Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazd la Institulia
Prefectului, Judeful Braqov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Guqeil[ Gheorghe

Inifiator
PRTMARUL COMUNEI

Secretar general
Micu Costel

Avizat
Secretar general

Micu Costel

Popa Zachiu
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JUDETUL BRASOV
COMINA DUMBRAVITA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotlrffre privind rectificarea bugetului de venituri gi
cheltuieli al comunei Dumbrivifa, pe anul 2020

In baza H.G. nr. 75812020 si adresei M.F.P. nr. 475.016117.09.2020 s-a aprobat
suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2020, cod indicator 1i.02.06.

Cu adresa nr 9.271117.09.2020 a DGRFP Brasov s-a comunicat unitatii noastre
influentele la sursele mentionate mai sus in suma totala de 400 mii lei. Cu aceasta

suma se va rectifica bugetul local pe trimestrul al treilea 2020 la sectiunea de

functionare.
Suma de 400 mii le la sectiunea de functionare 1a partea de bunuri si servicii se va

aloca la urmatoarele capitole:
250 mii lei la capitolul A.51, paragraful 51.01.03;
20 mii lei la capitolul A.61, paragraful A.61.05.00 Protectie civila si protectie contra
incendiilor (protectie civila nonmilitara);
30 mii lei la capitolul A.61 Cultura , recreere si religie;
50 mii lei la capitolul A.70 Servicii si dezvoltare publica , din care :la paragraful

A,70.06.00- Iluminat public si electrificari rura1e25 mii lei si A.70,50,00 Alte servicii
in domeniile locuinteior , serviciilor si dezvoltarii cornunale: 25 mii lei;
50 mii lei la capitolul A.84 transporturi paragraful A.84.03.03 Strazi.

Propun aprobarea Proiectului de hotar0re privind rectificarea bugetului de venituri
qi cheltuieli al comunei Dumbrlvila, pe anul 2020.

Durnbrdvif a, la 21 septernbrie 2020

Ini{iator
Primarul comunei

Pop

\$) .,',',1' so
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RAPORT PRIVIND RECT|FICAREA BT]GETIJLUI LOCAL PE ANIJL 202O

In baza HG 75812020 si adresei MFP 475.016117,09,2020 s-a aprobat suplimentarea
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 -+od indicator
1 1.02.06.

Cu adresa nr 9.271117,09.2020 a DGRFP Brasov s-a comunicat unitatii noastre
influentele la sursele mentionate mai sus in suma totala de 400 mii lei. Cu aceasta suma se va
rectifica bugetul local pe trimestrul al treilea 2020la sectiunea de functionare.

Avand in vedere ca penttu a asigura functionarea tuturor activitatilor impuse de starea de
urgenta si alerta create de aparitia virusului COVID i9 pe parcursul acestei perioade am fost
obligati sa intreprindem mai multe rectificari ale bugetului local renuntand la acea data la
activitatile initiale cuprinse in buget. Cu sumele alocate vom incerca sa redresam situatiile create
realocand o pafte din cheltuieli la capitolele din care am retras anterior, astfel incat sa asiguram
functionarea pina la sfalsitul anului si in acelasi timp sa asiguram fondurile necesare pentru
desfasurarea in conditii nonnale si de siguranta a alegerilor locale si parlarnentare .

Suma de 400 mii le la sectiune de functionare Ia partea de bunuri si servicii se va aloca Ia
urmatoarele capitole :

o 250 mii leila capitolul A.51, paragraful 51.01,03

. 20 mii lei la capitolul A,61, paragraful 4.61.05,00 Protectie civila si protectie contra
incendiilor [protectie civila nonmilitara)

o 30 mii lei la capitolul 4.67 Cultura , recreere si religie,

. 50 mii lei Ia capitolul A.70 Servicii si dezvoltare publica, din care :la paragraful A.70.06.00-
Iluminat public si electrificari rurale25 mii lei si A.70.50,00 Alte servicii in domeniile
Iocuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale= 25 mii lei

. 50 mii lei la capitolulA,B4 transporturi paragraful A.84,03,03 Strazi

Propunerile inaintate de ordonatorul de credite sunt asumate de acesta si respecta Iegislatia in
vigoare,

Cu aceasta ocazie se verifica si prevederile la sectiunea de functionare in cadrul fiecarui
capitol de cheltuiala , efectuindu-se eventualele modificari pe articole si alineate pentru a se asigura
fondurile necesare efectuarii cheltuielilor si platilor, fara a modifica suma stabilita initial pe capitol.
Modificarile propuse bugetului local respecta echilibrul financiar.

Durntrravita, 21 .09,2020

PRIMAR , SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL,

POPA ZACIIIUI CIOLANEL LENICA



ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
COMUNA DUMBRAVITA

PROIECT DE HOTARARE
din 21 septembrie 2020

- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dumbrdvila, pe anul2020

Consiliul Local al comunei Durnbrdvifa, Judelul Bragov;
Analizind Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei

Durnbrdvila, pe anul 2020 gi Raportul;
AvAnd in vedere adresa Direcfiei Generale Regionale a Finanlelor Publice Bragov nr. BVR_TRZ-

927 | din 17 .09.2020 prin care se comunicd, cd in conformitate cu prevederile H.G. nr. 7 5812020 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervS bugetard la dispozilia Guvemului, previzut in bugetul de stat
pe anul 2020, pentrru unele unitdli adrninistrativ-teritoriale gi adresei M.F.P. w.475016117.09.2020 s-a
aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugatd pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2020, cod indicator 11.02.06, cu suma de 400 mii lei, pentru plata cheltuielilor curente qi de
capital, in trimestrul III ac;

tn baza prevederilor Legii ru*. 512020 a bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor Legii nr.
27312006, privind finanlele publice locale, cu modificSrile gi completlrile ulterioare, prevederilor O.U.G.
nr, 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prevederilor H.G. nr.75812020
privind alocarea unei sume din Fondul de rezeru[ bugetar6 la dispozitria Guvemului, prev6zut in bugetul
de stat pe anul 2020, pentru unele unit[fi administrativ-teritoriale;

In temeiul art. 139, alin. (3), lit. a, ar1. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G.nr.5712019 privind Codul
administrativ:

TTOTARASTT:

Art.1. - Se aprobd rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei
Dumbrdvila, pe anul 2020, conform anexei, care face parte integranti din prezenta
hotdrAre.

Avizat
Secretar general

Micu Costel

-

i\L--_

Art.2. - Primarul comunei aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Ini{iator
PRIMARUL COMUNEI

Popa Zachiu ,.-^osiArvla 
,v* _./\,1. i-,.i,lr,1\
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COMI.INA DLMBRAVTTA

PRIMAR
POPA ZAC

Y IZ AT SECRETAR GENERAL,
MICU COSTEL

AII{EXA la Proiectul de hotdrfrre

RECTIFICARE BUGETUL LOCAL
DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2O2O

Nr.crt Denumirea indicatorilor
Cod

indicator INFLUENTE +/.

A TOTAL VENITURI +400.00

I VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE +400.00

il. VENITU RI SECTIU NEA DEZVOLTARE 0

1 Sume defalcate din T.V'A
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor desc la nivelul
comunelor
Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pt echllirarea
buoetelor locale

A.11.

A.11,02.00

A.1 1 .06.00

+400.00

0.00

+400.00

B TOTAL CHELTUIELI A.50. +400.00

I CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE +400.00

II CHELTUIELI SECTIU NEA DEZVOLTARE 0,00

1 Autoritati publice A.51. +250.00

Autoritati executive
Titlul ll bunuri si servicii

A.51.01.03
20

+250.00
+250.00

2 Ordine publica si siguranta nationala A.61 +20.00

Protectie civ'tla si protectie contra incendiilor
(protectie civila nonmilitara)
Titlul tl bunuri si servicii

A.61.05.00 | +20.00

20 I +2o.oo

3 Cultura , recreere si religie A.67. +30.00

Alte servicii culturale
Gamine culturale
Tittul ll bunuri si servicii

A.67.03.30
A.67.03.07

20

+25.00
+5.00

+30.00

4 Servicii si dezvoltare Publica A.70. +50.00

@ectrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor , serviciilor si
dezvoltarii comunale
Titlul lt bunuri si servicii

A.70.06.00
A.70.50.00

20

+25.00
+25.00

+50.00

5 Transporturi A.84. +50.00

Drumuri si poduri
Strazi
Titlul lt bunuri si seruicii

A.84.03.01
A.84.03.03

20

+0.00
+50.00
+50.00

7;rpr.rtl\rVr,1 ,.
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ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI DUMBRAVITA

HoTARAREA nr.60.
din 16 septembrie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ;edinlei anterioare a Consiliului Local

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov, intrunit in gedinfd ordinard la data de 16
septembrie 2020;

Avdnd in vedere Proiectul de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al gedintei anterioare a
Consiliului Local gi Raportul;

In baza prevederilor art. 138, alin, (15) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ:

UOTANASTB:

Art.1.- Se aprobi procesul-verbal ai qedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 1t septembrie 2020, anex[ la prezenta hotdrdre.

Art.Z.- Cu ducerea 1a indeplinire a prezentei hot[r6ri se insdrcineazd Secretarul
general.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA
Gugeill Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel

Prszcilla sc dlluzrad :

- rur u. (tos. CoNiliul nrcal
- ur q. (los- Col6lichoffari
-rur cr. lNtituli. P,cfdnlui, iudqul Brqov

- unc. afiraj

Prezcnta hotf,rAre a fost adoptattr in gcdinfa din dBtB dc 16 septenrbrie 2020, cu un numdr de l5 voturi pcntru, din nunttrrul total de 1S consilieri
prczenli (partlcipanJi) 9i t5 consilieri iu funcfic.

4



JUDETUL BRA$OV
coNSILruL LocAL AL coMLNEr DuMenAvrla

Anexa
la H.C.L. nr. 60 din 16.09.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi, 11 septembrre 2020, cu ocazia qedinlei extraordinare a Consiliului Local
Dumbrdvi!a

$edinfa ordinard a Consiliului Local DumbrSvila a fost convocatd de domnul primar Popa
Zachtu prin Dispozilra nr. 153 din 7 septembrie2020, in conformitate cu prevederile art. 133,
alin. (2), lit. a Ei art. 134, alin. (1), lit. a Ei alin. (4) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ.

in conformitate cu prevederile H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 din 28 mai 2O2O privind
aprobarea modalit6lii de desfb$urare a gedinleior Consiliului Local qi a gedinlelor pe comisii
de specialitate in perioada stdrii de alert6, s-a aprobat ca desfrgurarea gedinlelor de lucru ale
Consiliului Local (gedinle pe comisii de specialitate, gedinle ordinare gi gedinle extraordinare)
sd aibS loc prin intermediul mijloacelor electronice qi telefoanelor mobile, pe toat6 perioada in
care a fost instituitd starea de alert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative
incidente.

$edinla s-a desfbgurat prin intermediul mijloacelor electronice qi a telefoanelor mobile.
La qedin!6 participd cei 15 consilieri locali. De asemenea participa primarul comunei,

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

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

Iniliatorul Proiectelor de hotirtre, domnul Popa Zachiu a discutat telefonic cu f,recare

consilier local, dupb ce aceqtia au primit materialele pentru qedin!6.
in data de 11 septembrie 2O2O incepind cu ora 10,00 gedinla extraordinard a fost gi

inregistratd audio, prin alt telefon. Discufiile s-au purtat in principal prin intermediul
telefoanelor mobile, chiar qi prin apeluri video.

Votul a fost exprimat telefonic, de c6tre fiecare consilier, pentru fiecare Proiect de hotdrdre
in parte,

Proiecful ordinei de zi, cuprins in dispozilia de convocare gi convocator, transmis
consilierilor locali:

1. Raporl privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 29 iulie 2020, adoptarea Proiectului de hotSr6re;

2. Raport privind rectificarea bugetului de venifuri gi cheltuieli al comunei Dumbrdvita, pe
anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdrdre,

Avdnd in vedere cd in luna august 2020 nu a fost convocat Consiliul Local Dumbrdvila qi
prin H.C.L, Dumbrdvila nr. 39 din 28 mai 2020 domnul consilier iocal Olaianog Valeriu a fost
ales in funclia de pregedinte de gedin!6, pe o perioadl de 3 luni, incepdnd cu luna iunie 2020,
secretarul general precizeazd cd trebuie ales un preqedinte de gedinld pentru luna septembrie
2020.

Dl. primar il sund pe domnul consilier local Olaianog Valeriu, fostul pregedinte de gedinfd,
care il propune pe domnul GugeilS Gheorghe in funclia de pregedinte de qedinld al Consiliului
Local al comunei Dumbrdvila pentru luna septembrie 2020.



Dl. primar sund fiecare consilier in parte gi dup6 exprimarea votului de citre consilierii
locali participanti se adoptA HOTARAREA nr. 57 - privind alegerea domnului consilier
local Guqeil5 Gheorghe in func{ia de pregedinte de gedin{[ pentru luna septembrie 2020,
cu 15 vofuri pentru,

Preqedintele de gedinla supune la vot ordinea de zi, care se aprobd cu 15 voturi pentru.

In continuare domnul primar prezinti, incd o dat6, telefonic, Rapoartele, Proiectele de

hotdrAre, de pe ordinea de zi, fiecdrui consilier in parte.

Dl. Stinilou Ioan intreabd dac[ este vorba de tabletele pentru copii, la rectificarea bugetului

local.
Dl. primar spune cd Ministerui Fondurilor Europene a dat Ghidul pentru dezbaterea publicd

in perioada 7-30 septembri e 2020 gi aqteptdm procedurile, iar apoi vor fi achizilionate
tabletele pentru copii.

Dl. Stdnilou Ioan intreabd dacd preful unei tablete va fi pdn6la 200 Euro.
Dl. primar rdspunde da.

Dl. Stinilou Ioan apreciazd, cb acestea vor fi slabe.

Dl. primar spune cd sunt tablete agreate de minister,
Dl. StAnilou Ioan intreabd cAte bucdli se vor achiziliona.
Dl. primar spune cd sunt 439 de elevi gi pentru profesori, in total aproximativ 460 buc6!i.

D1. StAnilou Ioan spune cd se face contractul pe doi ani, dar trebuie avut grij6 ca la cei din

clasa a VIII-a sb fie pe un an. Mai spune cd in aceste tablete se poate introduce un cod de

blocare, pentru c[ va ajunge elevul acas[ qi o va folosi pentru jocuri qi se distrug repede, astfel

cd ar fi bine si se foloseascd doar prentru qcoal[.

D}. Stanciu Vasile spune c6 ar fi bine s[ se facd canaltzarea qi pe strada ddnsului acum, s6

nu inceapi ploile.
Dl. primar spune c5 se va executa releaua de apd qi apoi canahzarea pe acea strad[.

Dl, Ciolan Traian intreab6 c0te tablete vor fi achizilionate, pentru elevi.

Dl. primar rdspunde cd vor fi cump6rate aproximativ 460 de tablete.

Dup6 exprimarea votului de c6tre fiecare consilier local, pentru fiecare Proiect de hotdr1re

de pe ordinea * ,i, in parte, au fost adoptate urmdtoarele hotdrdri:

- HOTARAREA nr. 58 - privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare a

Consiliului Local din data de 29 iulie 2020, cu t5 voturi pentru.

- HOTARAREA nr. 59 - privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al

comunei Dumbrivifa, pe anul 2020, cu 15 voturi pentru
pre$edintele de sedint6 constatAnd cd ordinea de zi este epuizati, nernaifiind alte discuJii,

mullumegte domnilor consilieri pentru participare qi declard inchisd qedinla extraordinatd a

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

la dosarul gedinlei Consiliul Local Dumbrivila qi un exemplar se inainteazd la Institulia
Prefectului, Judeful Bragov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA Secretar general
Micu CostelGuqeili Gheorghe
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JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMNNAVTIA

trotARARua nr.ot.
din 16 septembrie 2020

- privind acordarea pacheturui cu rechizite;corare ,,primur Ghiozdan,,

consiliul Local al comunei Dumbrdvi{a, Jude}ul Bragov, intrunit in gedinfi ordinard la data de 16septembrie 2020;
Luand in dezbatere Proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Dumbrdvila privind acordareapachetului cu rechizite gcolare ,,Primul Ghiozdan" gi Raportul , avizatde comisiile de specialitate;

.in baza prevederiioI art. 3^2, alin. (1) din'Ordonanfa Guvernului nr. 6g12003 privind serviciilesociale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale art. 28, alin. (1), (2) $i (3), art.40,alin. (l) gi (2), art.66, llin:(a) din Legea ru.29212011 privind asistenla social[, cu modificarile qi complet6rileulterioare, aleart'20 din Legea nr. 112071, a educafiei nafionale, tu modific5rile gi corrpletdrile ulierioare, precum Ei aleart' 129, alin.. (1), alin. (2), lit. d, alin. (7), lit. a, din o.U.G .nr.57lzol9 privind Codul administrativ;
In terneiul art. 139, alin. (3), lit. a, art. 196, alin. (l), lit. a clin 6.U.G. ru.. 5Tlzolg privind coduladministrativ:

rlOTANASTB:
Art.l' - Se aprobi acordarea pachetului cu rechizite $colare ,,primul Ghiozdan"

c_opiilor inscriqi iu clasa pregdtitoare qi clasa I, la unitatile de invdlamAn t de pe ruza
Comunei Dumbrdvila, in anul Ecolar ZOZ0-2021.

Art.Z, - Se aprobd conlinutul pachetului cu rechizite gcolare "primul Ghiozdan"
conform anexei, care face parte integrantd din prezenta hot6rdre.

Art.3. - Beneficiari ai programului ,,Primul Ghiozdan" vor fi elevii inscrisi in clasa
pregdtitoare Ei in clasa I, din unit[1i1e de inv[![mdnt de pe raza Comunei Dumbr6vila, in
anul ;colar 2020'2021, conform situliilor Ecolare comunicite de hecare unitate.

Art.4. - Ghiozdanele echipate conform art. 2 vor fi achizilionate in conformitate cu
prevederile Legii nr. 9812016 privind achizitiile publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

Art.5. - Distribuirea ghiozdanelor se va face in baza proceselor verbale incheiate
intre reprezentanlii primiriei gi cei ai unitalilor qcolare, directorii unit6lilor Ecolare
rdspunzdnd de distribuirea ghiozdanelor cdtre elevii beneficiari ai programului.

Art.6. - Pachetele cu rechizite gcolare rimase nedistribuite copiilor inscriqi in clasa
pregdtitoare Ei clasa I, se vor redistribui familiilor cu copii beneficiare de servicii/prestalii
sociale aflate in evidenla Primiriei comunei Dumbrdvifa.

Art.7. - Primarul comunei Dumbrdvila va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINT
Guqeili Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel

-

+Prczcntr rc dlfuzcazl:
. 0n q. rlos. Coreiliul local
- un q. dos. CoklliohottuAri
. ur q Lsritrrlia Prefdutril, Ju(tqut Brpv

Prezenta hottrr6re a fost adoptat[ in gcdiu;a din dsta dc l6 septenrbrie 2020, cu un numtrr de l5 voturi pentru, din numtrrul total de 15 consilieriprezenfl (participanfi) qi l5 cousilicri irr func{ie.



JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI DUMBRAVITA

Anexa la
H.C.L. nr. 61 din 16.09.2020

CONTINUTUT PACHETULU CU RECH IZITE, $COLARE
,,PRIMUL GHIOZDAN"

CLASA PREGATITOARE

Nr.
:rt. PACHET RECHIZITE CANT

(BUC/SET)
1 Uhrozdan

1

) Uaret trp I24 tile 1

J. Penar
1

+. Planseta
Lipici

1

5.
1

5. Hartie glasatd miniq 6 culori 1

7. Guma de sters I
8. Plastilina

1

9. Qqeloane colorate (set 6 buc) 1

10. Creion negru HE J
11 Acuarele

1

t2. Pensula z
13. Caiet tip geometrie z
t4. aiet desen A4 24 file z
15. Caiet de matematica 48 file 1

16. Caiet dictando 48 flrle 1

17. Mapa de plastic ,A.4 1

18. Punga plastic I



CLASA I

Nr.

;rt. PACHET RECHIZITE
 1 .

\rnlOZOan

-

Caiet foaie ve

-

Penar
%

Creio, si-plu
Coperta caie
%

Stilou cu24r.

]ANT.
.BUC/SET)

1.
1)
1

l.
1

1.
+

5.
+

l.
1

7 ureloane colorate (6buc/set)
1

3. Guma de $ters z
) Setlsoare

1

10. rugla
Acua.ele cu peosulu

1

t 1.
1

t2. Ascutitoare
1

13.

14.
11

;aiet desen A4 24 file z
Caiet de matematica 48 file z

Uaret t yI24 file z
16. Uaret t p u 24 f:]e Z

t7. PungS plastic
1

PRE$EDINTE DE $EDINTA
GuqeiIS Gheorghe Avizat

Secretar general
Micu Costel
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CONSILTUL LOCAL AL COMLNET DUMnnAVrla

HOTARAREA nr.62.
din 16 septembrie2020

- privind incadrareq satului Wddeni, contuna Dumbrdvita, conform art, 465 din Legea nr,
227/2015 privind CodulJiscal, cu completdrile ulterioqre, pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren
pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Dumbrdvifa, Judeful Bragov, intrunit in qedinld ordinard la data de 16
septembrie 2020;

AvAnd in vedere Decizia nr. 6831N2019 din data de 10.09.2019 a Curfii de Apel Braqov, Secfia
Contencios administrativ Ei fiscal, rdmasd definitiv[ qi executorie, prin care se anuleazd in parte
Hotf,rdrea w.81121.12.2017 adoptati de Consiliul Local al Comunei Dumbr[vi1a, in ceea ce priveEte
aspectul incadr[rii comunei Dumbrivi]a, satul Vl[deni, in zona B qi prin care se obligi Consiliul Local
al Comunei Dumbrdvila sd adopte o nouf, hotdrire de incadrare a satului Vl6deni, comuna Dumbrivifa,
confonn afi.. 465 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal;

Lu6nd in dezbatere Proiectul de hotdrdre privind incadrarea satului Vl6deni, comuna Dumbrdvifa,
conform art.465 din Legea nr.22112015 privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare, pentru
stabilirea impozituluiltaxei pe teren pentru anul 2018 gi Raportll, avrzat de comisiile de specialitate;

inbazaprevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. c din O.U.G. nr. 5712019 privind
Codul administrativ, aft.5, alin. (1), lit. a) qi alin. (2), art. 16, alin. (2),art,20, alin. (1), lit. b),art.27,
art. 30 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modific6rile 9i completdrile
ulterioare, art. 1, art.2, alin. (1), lit. h), precum gi pe cele a1e art.465 din Legea nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 139, alin. (3), lit. c, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ:

HOTAnASTU:

Art.l. - Se aprobd incadrarea satului V16deni, comuna Dumbr6vila, confonn art.

465 din Legea m.22712015 privind Codul fiscal, cu completdrile ulterioare, pentru
tabilirea impozitului/taxei pe teren pentru anul 2018, astfelstaDl Ilrea lmpozltulul/ Iaxel ren en anu

Zonain cadrul localitdlii
si ransul localitdtii

Sat VlSdeni

Zona A, rang V Biserica OrtodoxS Viddeni
Zona B, rang V Sat Vl6deni, Comuna Dumbrdvila

Zona C, rang V Sat Vl6deni, Comuna Dumbrdvila pentru zona Trestioara
Zona D, rang V Sat Vl6deni, Comuna Dumbrivila pentru zonele: GrSdina

Boilor. Fdnt6nita C51ue6ru1ui. Tulburita
Art.3. - Prevederile prezentei hot6rdri se

22712015, privind Codul Fiscal, cu modificirile qi

Art.4. - Primarul comunei Dumbrdvila
prezentei hotdr0ri.

PRE$EDINTE DE $EDIN
Guqeili Gheorghe

completeazd cu prevederile Legii nr.
complet6rile ulterio are.
va aduce la indeplinire prevederile

Avizat
Secretar general

Micu Costel

Precnta sc (llfurcul I
- ur u. {los. Corsiliril locol
, rur u. (los. Col€ticholkiri
. u q. L)sliluliB Prcfetului, ludqul Br$ov
- rur cx. otrlsbilitslc

-

]\'e.------.--
Prczenta hotlrire a fost adoptat[ in gcdtnfa din data de 16 septcmbric 2020, cu uu numlr de 12 voturl pentru,2 voturl contra 9i I abflnere, din
numtrrul total de 15 consilierl prezenli (pnrticipanfi) qi 15 consilieri in funcfie.



JUDETUL BRA$OV
COMLINA DUMBRAVITA
Nr.4031 din 10.09.2020

CItre,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL BR.{$OV

Anexat, vd inaintim Dispozilia nr. 153 din luna septembrie, anul2020, emis6 de
primarul comunei Dumbrdvila, Judeful Bragov.

PRIMAR
Popa Zachiu

Secretar general
Micu Costel

JUDETUL BRA$OV
COMIINA DUMBRAVITA
Nr. 4031 din 10.09.2020

CItre,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDBTUL BRA$OV

Anexat, v[ inaintdm Dispozilia nr. 153 din luna septembrie, anul ZOZO, emisl de
primarul comunei Dumbrdvila, Judequl Braqov.

Secretar general
Micu Costel

I

PRIMAR
Popa Zachiu

-->ffi
) ffi



JUDETUL BRA$OV
coMLrNA DUMBRAvTa
Nr. 4095 din 1 5.09,2020

Citre,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL BRA$OV

Anexat, v6 inaintdm Dispoziliile nr. 154 _ 157 din
emise de primarul comunei Dumbrdvifa, Judeful Bragov.

luna septembrie, anul 2020,

Secretar general
Micu Costel

PRIMAR
Popa Zachiu

JUDETUL BRA$OV
coMLNA DUMBRAVTIA
Nr. 4095 din 15.09.2020

Citre,
INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL BRA$OV

Anexat, vd inaintim Dispoziliile nr, 154 - 157 din luna septembrie, anul 2020,
emise de primarul comunei Dumbrdvifa, Judeful Bragov.

Secretar general
Micu Costel

PRIMAR
Popa Zachiu

Gffi


