
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
coNsir,rur, LocAL AL coMLINEI ouunnAvtla

norAnAn.r-A-nr'r'
din 28 ianuarie 20Zl

-privind'aprobareaprocesului-verbalalseelin|eianterioareaConsiliuluiLocaldindatade
23 decembrie 2020

cons*iur Local al comunei Dumbr6vila, Judeful Bragov, intrunit in gedinla ordinar[ la data de 28

ianuarie 2021;
Av6nd in vedere proiectul de hot6r6re privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a

Consiliului Local di;il;;" 23 decembrie2020 9i Raportul;

inbazaprevederilor art. 138, .lir.^iitt;i"-O U'-q' nr;5712019 privind Codul administrativ;

in temeiul art. t3g,alin. (1), urt)'i6i, ulin' (1), 1it. a din o'u'c' nr' 5712019 privind codul

administrativ:

Art.l.-Seaprob[procesul-verbalalqedinleianterioareaConsiliuluiLocaldin
data de 23 decemb iie zozo, anexa raprezenta hot[rare.

Art.Z._d il; ea rarnoeftinir e a prezent.i t otar,ri se ins,rcineaz' Secretarul

general.

Lvizat
Secretar general

Micu Costel

?__1 .:- -\

Pr@enla ic dlfuzgFd..:
. uq dos, Corodrd lo@

:Hl*"sii1f;r*r'ffrudqutBrsov , ^o !^-..^-i^ rnrl .,r rrn numtrr de 13 voturi pentru 9i I abfinere, din numtrrul total de 14
- u q. a65aj

prezenta hottrrare a fost adoptattr in gedinfa din data de 28 ianuarie 2021, cu un nun

liiiiriJ ililr.;rri lparticipanli; si I 5 ionsilieri in funcfie'

PRE$EDINTE DE $EDINTA
$tefan Eugen
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JUDETUL BRA$OV
CONS1LIUL LOCAL AL COMI.INEI DUMBRAVITA

PROCES -VERBAL

incheiat azi, 23 decembrie 2020, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local

Dumbrdvi!a

$edinla ordinara a Consiliului Local f)umbrdvila a fost convocatd de domnul primar Popa

Zachiuprin Disp ozi\ianr. 199 din 16 decembrie2020,in conformitate cu prevederile art. 133,

alin. (1iEi art. l3+, ilin, (1), lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind C9{ul administrativ'* 
in'.*rorrnitut. r, pr*.derile H.c.L. Dumbrivila nr. 35 din 28 mai 2020 privind

aprobarea modalit6lii de desfa$urare a qedinlelor consiliului Local gi a qedinlelor pe comisii

de specialitate in p"riouau starii de alert[, s-a aprobat ca desfEqurarea gedintelor de lucru ale

Consiliului Local igedinle pe comisii de specialitate, qedinle ordinare qi gedinle extraordinare)

sd aib6loc prin intermediul mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, pe toatdperioada in

care a fost instituitd starea de a1ert6, cu posibilitatea prelungirii, conform actelor normative

incidente.

$edin{a s-a desfagurat prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv aplicalia 7.'oom.

La gedinla particip6 13 consilieri locali, absenli fiind domnul olaianoq valeriu qi domnul

Gr6mad6 Dumitru Neculai. De asemenea participd primarul comunei, domnul Popa Zachiv,

secretarul general al comunei, domnul Micu Cosiel, doamna Cioldnel Lenica, qef birou

contabilitate, buget, impozite gi taxe, doamna coconete Loredana, consilier juridic, domnul

Grdmadd Ciprian.
Materialele gedinlei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele de

aprobare, Rapoartele,'pioiectele de hotdidre au fost transmise consilierilor locali prin e-mail'

pregedintele de gedinld prezintd consilierilor locali Proiectul ordinei de zi, cuprins in

dispozilia de convocare 9i convocator, astfel:

1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a consiliului Local din

data de g OecemUrie2020, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

2. Raport privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Dumbrdvita, pe

arnl2020, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

3. Raport privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum 9i a taxelor speciale,

pentru anul2027, adoptarea Proiectului de hotdr0re;

4.Raport privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare pentru transportul la locul

de munce qi he la locul de munc6, personalului didactic din unit61ile de inv6!6mdnt, pentru

lunile septembrie gi octombrie, anul 2020, adoptarea Proiectului de hotarare;

5. Raport privind concesionarea directd a unui spaliu, cu destinaJia de cabinetmedical, in

suprafali totala de 64 m.p. din imobilul situat in comuna Dumbrdvila, sat Dumbrdvila, str'

Dispensarului, nr. 52, Judeful Bragov, cdte Cabinet Medical Individual de Medicina de

Familie Dr. Oprea Daniela-I oana, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

Anexa
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6. Raport privind concesionarea directia unui spaliu, cu destinalia de cabinet medical, in

suprafali totald de 49 m.p. din imobilul situat in comuna Dumbr6vifa, sat Dumbrdvila, str.

Dispensarului, nr. 52, Judeful Bragov, citre Cabinet Medical Individual de Medicina de

Familie Dr. Ilea Corneliu-Traian, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

7. Raport privind stabilirea limitei extinderii intravilanului Comunei Dumbrdvita, Judelul

BraEov, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

8. Raport privind aprobare participare, in calitate de Partener, la proiectul <StartUp Social

Rural in Tara Bdrsei. cod mySMIS !46584>, in vederea finanldrii acestuia in cadrul
programului Operalional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritard 4: Incltziunea sociald qi

combaterea sdrdciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea slrdciei

;i a oric6rei forme de discriminare, Prioritatea de investilii 9v: Promovarea antreprenoriatului

social Ei a integrarii vocalionale in intreprinderile sociale gi economia sociald ;i solidard

pentru a facilita accesul la ocuparea forlei de munc6, Obiectiv Specific (O.S,) 4.16:
-Consolidarea 

capacitalii intreprinderilor de economie sociald de a funcliona intr-o manierd

auto-sustenabilE, adoptarea Proiectului de hotirdre;
9. Raport privindprelungirea duratei contractului de inchiriere nt.2029 din 14.05.2015

incheiat intre Comuna Dumbrdvila gi doamna Munteanu Monica, adoptarea Proiectului de

hotSrdre;
10. Raport privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al Regiei Publice T,ocale a

p6durilor Maieruq R.A. - sectiunea Cornunu Dumbrdvila, pe anul2020, adoptarea Proiectului

de hotlrdre;
11. Raport privind Prelungirea

Local Dumbrdvila gi Mobifon S.A.

de hot6rdre;
12. Raport privind prelungirea

Local Dumbrdvila gi Romtelecom
adoptarea Proiectului de hotdr0re;

13. Disculii qi diverse.
Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 7, Raport privind

stabilirea limitei extinderii intravilanului Comunei Dumbrdvila, Judeful Braqov, adoptarea

Proiectului de hotdrdre.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuie sd se facd gi dezbatere publicd pentru

acest Proiect de hotirdre.
pregedintele de gedinld supune la vot gi se aprobl cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adiian-Mircei, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Geotgtana'

domnul Ghimb[gan Adrian-Cosmin, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-

Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

ordinea de zi.
in continuare se trece la punctul 1 din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd prezinte

Raportul gi Proiectul de hotdrfire, dupd care se trece la disculii.
Dl. Strimtu Viorel spune ci doreqte sd fie transmis gi procesul-verbal al gedinlei anterioare

in acelagi timp cu toate materialele.

duratei contractelor de inchiriere incheiate intre Consiliul
in prezent vodafone Romania S.A., adoptarea Proiectului

duratei contractelor de inchiriere incheiate intre Consiliul
S.A. in prezent Telekom Romania Communications S.A,



Nemaifiindaltedisculiisesupunelavotgi se aprob[ cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimbagan Adrian-Cosmin, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Ol6ianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul St6niloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr. 75 - privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare a

Consiliului Local din data de 9 decembrie 2020.

in continuare se trece la punctul urmStor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinteRaportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune ci in raport se spunea cd acei 233 mri lei vin penffu

electricitate.
D-na, Ciol6nel Lenica, qef birou contabilitate, buget, impozite gi taxe spune cd suma de 230

mii lei se va supliment a la capttolul A.70 locuinle, servicii gi dezvoltare publicd, paragrafal

A.70.06.00 iluminat public Ai electrificdri rurale. Mai spune cd sumele sunt din TVA 9i se vor

regdsi in excedentul pentru anul viitor, in cazul in care nu se ttilizeazd. Spune cd banii s-au

pri-lt in ultimel e zile qi trebuie s6-i alocim gi pe venituri gi pe cheltuieli.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreab[ pentru ce fel de cheltuieli qi dacd este

obligatoriu sd fie folosiJi p6n6la sfrrqitul anului.

n-nu. Ciolanel Lenicispune c6 nu este obligatoriu si fie cheltuili pdn6la sfdrqitul anului'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd aceste sume ar trebui folosite in Dealul Frumos

sau in zone unde sunt persoane care nu au acces la curentul electric.

Dl. Guqeil[ Gheorghe intreabd dacd nu putem folosi banii 9i pentru releaua de gaz sau

pentru alte lucrdri.
Dl. primar rdspunde nu, sunt pentru cheltuieli curente. Mai spune cd anul acesta nu se vor

cheltuiicegti bani gi vor merge in fondul de rulment al anului viitor.

Dl. Gugeil6 Ghlorghe intieabd, dacd la anul ii putem folosi gi la alte lucrdri sau doar la

lucrdri pentru electricitate.
Dl. primar r6spunde c6 ii putem folosi la ce lucrdri hotdrdgte Consiliul local in anul 2021.

Nemaifiind alie disculii r" rrpun. la vot gi se aprobi cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimb6qan Adrian-Cosmin, domnul GugeilS Gheorghe, domnul Macavei $tefan-

Mihai, domnul triegrei Viorel-Lucian, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioin, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strtmtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr.76 - privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei

Dumbrivi(a, pe anul 2020.
in continuur. rr trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotSrdre, dupd care se trece la discufii.

Dl. primir spune c6 una din recomanddrile comisiei economice este ca taxa de inchiriere a

buldoeicavatorului s6 fie 80 lei/ord gi este de acord. Mai spune cd este foarte important si
stabilim taxa de salubrizare avAnd in vedere cd cei de la Codlea au propus ca aceastd taxd sd

fie 11 lei plus TVA, adic6 13 lei/persoan6. Spune cdta Codlea taxa este 12 lei 9i nu s-a

modificat pentru anul viitor, iar gunoiul se strdnge in fiecare sdptdmdnd.

Dl. Gugeila Gheorghe spune cd s-a interesat in vecinitatea noastrd qi la comuna Vulcan

taxa de salubrizar" "rt" 
1J lei/persoan6, se dau saci de toate culorile, gunoiul se ridicS in

fiecare s6pt6mdn6 gi de doud ori pe lun6 se stringe gunoiul selectiv, iar ftma este SC



Comprest SA. Mai spune cd ar fi de acordgi cu taxa de 13 lei/persoand cum au propus cei de

la Codlea, dar sd facd aceleagi servicii ca gi SC Comprest SA. Completeazdcd cei de la SC

Comprest SA vin cu oamenii 1or, cu magina lor gi dacd egti un bun negociatot ai ocazia sd

primegti qi pubele qi mai mult nu am mai avea problemele pe care le avem cu cei de la Codlea.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune ci in Memoriul justificativ al celor de la Codlea apar nigte

cheltuieli care ni se imputd noud deqi nu sunt ale 1or, noi le pl[tim gi ei vor sd le mai pldtim o

dat6. Mai spune cI o altd problemd este cd nu toate persoanele din DumbrdviJa pldtesc taxa, er

calculeazdia aproximativ 3300 persoane, la 65 tone, care nu este corect, in condiliile in care

noi pl6tim 1340-1350 de persoane. Spune c6 e normal sd ceard un pre! mai mare, pentru cd

cele 65 tone ar trebui sd se impartd la 3300 de persoane gi nu la 1300 de persoane. Propune sd

discutam cu un nou furnizor de salubritate, in urmdtoarea lund gi sd schimbdm acest operator.

Spune cd, contractul de delegare este incheiat cu ADI Codlea, in anul 2016 a fost inclusd 9i

.o*rnu Dumbrivila gi acest contract este valabil pdnd in anul 2023 gi trebuie vdzute clauzele

contractului.
Dl. primar spune cd ADI este cel care organizeazd serviciul de salubritate. Mai spune cd

ADI este format[ din Municipiul Codlea, comuna Dumbrdvita gi comuna Holbav. Spune, legat

de SC Comprest SA cd este de acord s6 schimbdm operatorul, dar dureazd mult procedura,

intre 60 qi 90 de zile gi nu putem risca s[ st[m trei luni fErd salubntate, pdnd gdsim un nou

operator. Propune sd aprobdm taxe de 10 lei/persoanS, urmAnd ca din luna ianuane 2021 sd

incepem procedura p.nt* noul operator. Exist[ qi vari anta ca SC Servicii de Gospoddrire

M6gura iodlei SRL dac6 se supdrd sd ne trimiti o adresd cd de la data de 1 ianuarte 2021 nu

ne mai ridic6 gunoiul gi atuncl tot prin Consiluul local putem face o incredinJare directd,

pentru o durat6 de trei luni, cu o firmd care dorim noi, care si ridice gunoiul pdnd facem

caietul de sarcini gi contractul de delagare.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd avem posibilitatea de a da cu incredinlare directi

serviciul gi incheierea contractului cu altd firmd prestatoare se poate face in maxim 30 zile.

Mai spune cd le propunem oferta noastrd cu ce dorim s[ execute, ddnqii ne vor da un pre! 9i

incheiem contractul. Spune cd nu putem merge mai departe cu Codlea,la nivelul serviciilor pe

care le-au oferit pdnd acum.
Dl. Strimtu Viorel il intreabd pe domnul primar, dacd s-a primit prima adresd in data de 20

octombrie 2OZO, cum de nu s-a reugit ca prim6ria sd aduc6 la cunogtinla opiniei publice ce se

doregte de SC Servicii de Gospodirire Mdgura Codlei SRL, pentru ci sd venim acum la sfdrgit

de an cu disculii qi sd hotdr0m cu dacd, poate, ddnsul considerd cd aceasta este o lipsd de

respect la adresa cetalenilor, cel pulin la adresa celor care pldtesc taxa. Mai spune cd in ceea

ce privegtetaxa de deqeu, trebuie s[ fim conqtienli cd indiferent care at frtaxacare ar trebui

ptatita de c[tre populalie, dacd nu reugim sd aducem toJi locuitorii comunei la platd, sau c6{i

mai mulli din locuitorii comunei la platd, nici o societate care va veni in Dumbrdvila nu va

putea s6-qi onoreze conffactul, pentru c[ nu o sd aibd sumele necesare.

Dl. pri*u. spune c6 in data de 20 octombrie 2O2O cAnd am primit adresa de la SC Servicii

de Gospod6rireM6gura Codlei SRL am primit-o cu indexarea de la 1 ianuarie202l qi la aceea

dat6nu aveam Coniiliu local legal constituit, ceea ce s-aintdmplatin 16 noiembrie2020,tar
apoi am avut o sedin!6 extraordinard, iar acesta era un subiect prea important pentru a se

discuta intr-o gedin![ extraordin ard, ftrd a se discuta in comisiile de specialitate qi frrd avizele

comisiilor de specialitate.



Mai spune cd trebuie ca toli locuitorii sfpl[teascd taxa de salubrizare qi c[ la aceast[ data

cei de la SC Servicii de Gospod[rire Mdgura Codlei SRL i-au transmis cd in Dumbrdvila sunt
1356 de persoane care plitesc taxa de salubritate.

D-na, Costescu Anisia-Georgiana intreabd, dat fiind faptul cd taxa de salubritate este

inclusd la taxe speciale, daci persoanele vor pl[ti la primdrie.
Dl. primar rdspunde nu, firma de salubritate incheie contract cu fiecare cetdlean din

comun[.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd de ce nu s-a fbcut un Proiect de hotdrdre separat

pentru acestd taxd., sd se discute separat qi nu la grdmadd cu toate taxele. Mai spune cd taxa at
trebui sd fie incasatd la primdrie gi mai departe primdria sd pldteascd agentul de salubritate.

Dl. primar spune cd orice taxl specialS aprobatd de Consiliul local este trecutd in tabloul

cu toate taxele comunei pentru anul viitor.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd de ce nu este colectatd acestd taxd la

Dumbrdvila, dacd este trecutd in taxe speciale, cum sunt toate celelalte taxe.

Dl. primar spune cd nu putem, pentru ci orice societate care vine, ne va incadra la platS

pentru 5241 persoane, c6t avem acum populalia gi primdria nu poate pl6ti 5241 de persoane,

cdnd in realitate pldtesc doar 1350 persoane.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuie ciutate qi alte firme care pot s6 presteze

serviciul de salubritate. Mai spune cd sunt lucruri care nu se inleleg din modul cum au fEcut

cei de la Codlea acest calcul al taxei, sunt cheltuieli de personal pe care le vedem qi la
Dumbrdvila gi la ei, sunt combustibili qi lubrifianli gi la Dumbrdvila 9i la ei, piese de schimb

utilaje in ambele locuri, alte bunuri qi servicii de intrelinere qi funclionare. Mai spune cd

Dumbrdvila a cheltuit p6nd acum undeva Ia aproape 100 mii Euro pe serviciul de salubritate gi

cu toate acestea nu funclioneazd conform, nu se mai colecteazd selectiv gunoiul de aproape un

an de zile, nu se colecteazd gunoiul o datd pe slptdmdnd, rar din contractul pe carel-a primit
astdzi rczultd cd cei din primdrie au obligativitatea ca o datd la doi ani, sd facd un raport
privind performanla agentului de salubritate, adicd daci toate condi{iile contractuale au fost

duse la bun sfrrqit, indicii de performanld, care este raportul de colectare selectivd. Il intreabi
pe domnul primar de ce nu avem aceste rapoarte, degi din doi in doi ani are obligativitatea de a

Ie prezenta. intreabd ce angajali sunt la SC Servicii de Gospoddrire Migura Codlei SRL qi ce

angaja[i sunt la Dumbr6vila. Mai spune cd in contract se menlioneazd. colectarea selectivS,

curdlirea strdzilor, deszdpezirea strdzilor gi de atdlia ani singurii oameni pe care i-a vdntt pe

utilaje au fost oamenii din Dumbrdvi\a, angaja\ii primdriei gi nu angajati de la Mdgura Codlea
care sd facd aceste acfiuni. InsistS pe indicii de performanld gi cum au fost mdsurati incepdnd

din anul 2016, de cdnd aceastd firmd are serviciul atribuit.
Dl. primar spune, referitor la devizul pe care l-a prezentat SC Servicii de Gospoddrire

Mdgura Codlei SRL referitor la costuri, cd aceqtia nu au cheltuit bani pe materiale, pe piese de

schimb, pe angajali, pentru ITP, au fost suportate de c6tre Primdria comunei Dumbrdvila. Mai
spune cdla momentul actual SC Servicii de Gospodlrire Migura Codlei SRL au cheltuielile
cu motorina la magind gi taxa de groap6, pe care o pldtesc la FIN-ECO. Mai spune c5 ei au

solicitat aceastd mdrire gi din cauzd cd incepdnd cu anul 2020 s-a pldtit o taxd in plus de 80

lei/ton5.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cI se gtia ci p6nd la sfhrgitul anului 2020 trebuie

si colectdm selectiv in procent de 50%, iar la Dmbrdvila, in momentul de fa{6 se colecteazd
selectiv in procent de )oh.



Dl. primar spune cd nu suntem la 0%, s-'a colectat selectiv un procent de 10%, iat

colectarea selectivd se face de c6tre operatorul de salubntate, care a fost delegat de cdtte

Consiliul local, Mai spune cd noi trebuie sd colectim gunoiul, s[ nu ajungem ca alte primdrii,
s[ nu mai aib[ cine sd colecteze gunoaiele menajere qi legat de SC Servicii de Gospod6rire
Mdgura Codlei SRL spune ci sunt o societate cu rdspundere limitat6, care a\ venituri qi

cheltuieli qi ei sunt obligali si facd o ofertd de pre! gi dupd aceea s6-gi ducd contractul la
indeplinire.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd de ce nu s-a rezihat contractul sau de ce nu s-a

cSutat un alt operator in cei patru ani.
Dl. primar spune c[ nu poate rezilia contractul f6rd o hotdrdre a Consiliului local.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuia sd se rezilieze contractul in aceqti patu

ani, in care aceastd firmd nu gi-a dus la indeplinire atribuliile gi acum pe final de an suntem

strdnqi cu u$a sd acceptSm acest pre{, care nu este echivalent, nu este direct propo(ional cu

calitatea serviciului. Doreqte ca in urm[toarea qedinlE a Consiliului local sd incepem sS lucrdm

la un caiet de sarcini, sd facem gi o dezbatere, sd adunim gi informatii de la cetijeni 9i s6

incepem serios sd clutim un alt operator, pentru cd, ftma despre care vorbeqte domnul primar

de doi ani de zile, nu are $anse sd funcliorLeze.
DI. primar spune ci incepdnd cu luna ianuarie vom demara procedura pentru intocmirea

caiefului de sarcini. Propunerea ddnsului cu taxa de 10 lei/persoand este ca sd nu rdmdnem de

la 1 ianuarie202l frrd salubrtzare qi cdutim alta firmd.
Dl. Stdniloiu Ioan il intreabS pe domnul primar de ce nu cerem gi noi o taxd pe maqina de

gunoi, cei de la Codlea s[ ne pldteascd pentru cd folosesc magina noastr6. Mai spune cd

aceeagi platdca gi noi o fac Ai cetitenii din Holbav, darplEtesctaxa laprimdrie gi intreab6 ce

facem cu maqina de gunoi, dacd alegem o altd firm6.
Dl. primar spune cdla momentul actual taxa de salubritate la Codlea este 12 lei/persoanS,

rar la noi 7 lei/persoanS, fiind acest pret pentru cd am dat magina in comodat gi preful este mai

ieftin. Mai spune ci existd gi varianta ca in caietul de sarcini pe care il intocmim pentru noua

societate sd inchiriem magina la noul operator de salubritate.

Dl. St6niloiu Ioan spune cdLa Codlea gunoiul se ridicd sipt[mdnal gi aceasta este diferen]a

de pret.
D1. Oltean Nicolae Silviu spune cd pentru urmdtoarele gase luni sE incheiem contract cu

aceeaqi companie, pentru c6 altfel vom rdmine cu gunoiul in comund gi si ftnahzdm firma pe

care am inceput-o, SC Dumbrava SRL gi sd incercdm si ne gestiondm lucrurile noastre, pentru

cd nu suntem in stare sd le gestiondm. Mai spune cd 80 leilord este pulin pentru inchirierea
buidoexcavatorului, preturile au crescut din cauza motorinei qi cheltuielilor foarte mari de

intrefinere gi propune ca taxa sd fie 90 lei/or6. Mai propune sd se facd o listd cu taxele de

inchiriere ale utilajelor primdriei gi sd fie postatd pe un site, ca lumea sd qtie cd avem de

inchiriat utilaje, nu sd le tinem in curte sau s[ stea pe cdmpuri in alte p6(i. Spune c[ un utilaj
cdnd pleacd din curtea prim[riei, in aceeagi zi sd se intoarcd in curte.

Dl. Ghimb6gan Adrian-Cosmin spune cd a ascultat disculiile despre taxa de salubrizare gi

despre faptul cd avem multe utilaje gi putem aduce bani la buget prin inchirierea acestora. Mai
spune cd trebuie sd ciutim altd societate de salubrizare, -care sd satisfac6 nevoile tuturor
cltalenilor, de colectare selectivS, de colectare sdptdm6nal. intreabd ce se intdmpld cu SRL-ul
nostru, unde suntem cu infiinlarea societdtii.



Dl. primar spune c[ din luna martie2020 a fost depusd documentalialaAgen]ia pentru

Proteclia Mediului qi nu am primit avizrtl, am primit o adresd prin care ni se mai solicitd ceva.

Mai spune cd este foarte greu sE infiinlezi o astfel de societate gi din luna ianuaie 2021 sd

intocmim caietul de sarcini gi sd c6utdm o firmi specializatd, care sd facd aceste servicii.
Dl. Schiopu Ioan spune cd de cdnd s-au montat acele pubele pentru gunoiul selectiv,

comuna a devenit ca o groapd de gunoi. Mai spune cd firma de la Codlea vine o datdl,a doud

sdptdm0ni, cd am cumplrat magin[ cu 5 miliarde de lei gi nu e corect sd le-o inchiriem lor gi

propune sd se gdseascd alti firmd de salubrizare din timp. Spune c5 oamenii nu mai plitesc
gunoiul, pentru cd il duc la tomberoanele pentru gunoiul selectiv qi nu este corect aga ceya)

trebuie sd pliteascd taxa toli locuitorii, si aducem bani la buget gi domnul primar trebuie sd

gdseascd solulii, pentru cd ddnsul este geful primdriei, ddnsul are ultimul cuv6nt. Mai spune cd

nu este de acord sE mdrim taxa de inchiriere a boldoexcavatorului, pentru c5 acesta a fost
achizilionat pentru cetdlenii comunei gi 80 lei/ord este suficient.

Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar, spune cd domnul Schiopu Ioan ar dreptate cu

pubelele instalate gi degi se golesc de doud ori pe sdptdmdnd, din pdcate cet6lenii duc acolo
gunoaiele qi trebuie sd gdsim cea mai bun6 solulie.

Dl. Schiopu Ioan spune cdlaVulcan plStesc toli taxa de salubrizare.
Dl. primar spune cd primdria nu are nici o atribulie prin care sd oblige pe cineva sd

pldteasci gunoiul, aceasta obligalie prin contractul de degare a gestiunii revine operatorului.
Dl. Schiopu Ioan spune cd a solicitat contractul gi nu a primit nici un contract.

Dl. Oliianog Ionel spune cdnu avemun contractca sd qtie gi cetdleanul ce drepturi qi ce

obligaJii are qi cd dacdam p15ti toti taxa ar fi altfel. intreab6 dac[ se mdresc taxele 1a p69uni.

Dl. primar r[spunde da, toate taxele se mdresc cu3,8o/o.

Dl. Ciolan Traian intreabi daci nu se poate face cala alte primdrii, cataxa de salubrizare

sd se pldteascd in acelaqi timp cu impozitul, si pldteasci totd lumea, pentru cd cei care nu

pldtesc aruncS gunoiul la tomberoanele instalate pentru colectarea selectivd gi cei care pldtesc

sunt pulini qi nu se pot acoperi cheltuielile pe care le vrea societatea rspoectivd.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cI a discutatla multe prim[rii legat de acest6 taxd gi ar fi
mai multe solutii pentru a face toli oamenii sd plSteascd gunoiul, toli oamenii pentru care se

ridicd gunoiul, cum ar fi o taxd de habitat, pe care Primiria comunei Hdlchiu o folosegte gi am

putea lua legdtura cu acegtia pentru a ne spune care este temeiul legal. Mai spune cd a doua

solulie ar fi montarea de camere video la intrarea gi la iegirea din sat.

Dl. primar spune cd exist6 taxa de habitat. Mai spune cd se poate aproba o taxd de trei ori
mai mare pentru cei care nu pl6tesc gunoiul, de 30 lei de exemplu, dar problema este cE p16tim

de la primdrie cei 30 lei pentru cei care nu pldtesc taxa gi apoi cum recuperdm noi banii de la

acegtia.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cd noi trebuie sd plitim taxa de 10 lei, pe diferen!6, de

fapt, pentru cei care nu pl6tesc. Mai spune, referitor la colectarea selectivi a gunoaielor, cE

atunci cind ridicau cu magina gunoaiele de la tomberoane, chiar dacd gunoaiele erau depuse

separat, cdnd se ridicau se puneau impreuni, nu se fEcea colectarea selectivd.
Dl. $tefan Eugen spune cd acest proiect a fost unul gregit de la inceput. Mai spune cd

trebuie montate camere video acolo unde sunt aceste pubele sau sd le ridicdm de acolo, sd nu
mai fie focare de infecfie, sd nu fim obligati sd mergem sE curSldm de trei ori pe sdptdmdnd,

pentru cei care nu vor sd plSteascd.



Pentru caietul de sarcini ar dori sd notdm cel pulin dou[ persoane pe familie, sd obligam sa

incheie contract, pentru cE nu putem sI cerem unei familii cu qapte copii, care nu poate sd

pl6teasc5.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cI mai sunt gi alte taxe qi nu s-a dat ocazia tuturor
sd vorbeasc6. Doregte sd-i aduci aminte domnului primar de Legea nr. 101 din 2006,

constituie contravenlie qi se sanclioneazd cu amenda refezul utilizatorului de a incheia

contracte de prestdri servici cu operatorul de salubritat qi, deci avem cum constringe cetdlenii

cum sd pldteascd taxa de salubritate, iar una dntre obligaliile Poliliei locale este de a se asigura

cd fiecare cetd\ean gi fiecare firmd de pe raza localitdlii are incheiat acest contract. Vrea sd

suslina punctul de vedere al domnului Oltean, inclusiv prin a propune ca fiecare utilaj al

prim6riei gi fiecare magind s5 fie dotatd cu un GPS qi cu o foaie de parcurs, pentru a elimina

ioate disculiile cd se ia motorind dintr-o parte, ci se plimbd cineva cu bonurile primlriei.

Spune, referitor la taxa de inchiriere Cdmin Cultural, cd a cerut print-un amendament, prin

pieqedintele de comisie care trebuia sd transmitd solicitare prin care comisia a cerut un raport,

din care sd rezulte cdt se incaseazd, c?fi se cheltuie pentru intrelinerea qi funclionarea

Cdminului Cultural, la fel gi pentru utilaje, pentru cd se aduc prejudicii la bugetul local, dac6

inchirierea pentru 8 ore este 52 lei pentru Cdminul Culfural gi costurile de funclionare sunt

mai mari, suntem in deficit gi doreqte sd vadd un raport pentru ultimii doi, trei ani, care au fost

incasirile, cum stdm cu utilajele, este taxa de 80-90 lei relevantS sau nu este. Mai spune cd se

voteazd nigte taxe gi taxe speciale frrd a gti cu exactitate care sunt cheltuielile pentru

intrelinerea gi funclionarea acestor utilaje sau la Ciminul Cultural ce inseamnd taxele de

funclionare, care dup[ calculele ddnsei sunt de cdteva mii de Euro la Cdminul Cultural de la

Dumbrivila. Solicita domnului primar un punct de vedere pe aceste dou6 puncte gi cu o
rugdminte ca in 2O2l s5 se hotdrascd clar cum se foloseqte Cdminul Cultural, pentru cd una

este taxa care se ia cetdleanului care inchiriazd pentru nunti, botezuri qi alta este taxa pe care

nu o lulm a celor aga zise firme de cateringcare nu plStesc nici o taxd primdriei qi primdria

pldteqte pentru ap6, curilenie 9i altele.- 
Di. pii*ur spune cd toate utilajele primdriei au foi de parcurs, au ore de funclionare, existd

scdzdmdntul pe fiecare litru de motorind. Mai spune, referitor Tataxa de Cdmin Cultural, c5

acesta nu mai funclioneazd de 10 luni de zile gi cd doamna Costescu Anisia-Georgiana va

primi un raport pe ultimii trei ani, referitor la incasiri qi la costuri. Spune c5 incd de cdnd am

achizilionat utilajele, acestea au fost luate pentru a face lucrdri nu gratis, dar nici sd te

imbogSleqti.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd nu sd ne imbogafim, dar sd ieqim mdcar la 0 lei

cheltuieli.
Dl. Strdmtu Viorel are o intrebare pentru compartimentul juridic qi compartimentul

contabil al primdriei, respectiv o taxd care trebuie votatd astdzi, cea de deqeuri, cd taxele sunt

incasate de primdrie gi ce ne propune Mdgura Codlea este un taif care este reglementat printr-

un contract intre persoane frzice qi acea firmd. Mai spune cd ar trebui sd lu6m in calcul qi

activitatea Poliliei locale in ceea ce inseamnd in spaliul public gestionarea deqeurilor 9i a
gunoaielor de pe strdzi, pentru cd este o institulie in subordinea primarului qi ar trebui sd vind

cu un raport de activitate gi s5 ne spun6 inbazala ce au gdsit, soluliile pe care le vdd qi ei.

Dl. GugeilS Gheorghe spune cd nu vrem sd ne imbogdlim din buldoexcavator , dat l.a preful

la care a fost acum , poate nu qi-a amortizat cheltuielile.



Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd incondiliile in care carburanlii s-au ieftinit este

suficient gi la 80 leilord, se amortizeazd cheltuielile, chiar ar ieqi profit.
Dl. Gugeil[ Gheorghe propune sd mdrim taxala 85 leiior[ gi este bine pentru toatd lumea.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd nu are ce c6uta taxa de salubritate in taxe qi impozite,

este un tarif care ar fi trebuit discutat separat.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuie s[ pl[teasc[ toatd lumea, inclusiv

consili erii locali inchirierea buldoexcavatorului.
Dl. Strdmtu Viorel spune cd domnul primar nu a rdspuns la intrebarea adresatS de ddnsul.

Dl. primar spune ci domnul Str0mtu Viorel are perfect6 dreptate gi nu numai Polilia

1ocal6, toli angajalii din primdrie au obligalia sd intocmeascd un raport de activitate la sfhrqit

de an, pentru evaluare. Mai spune cE pdnd la sfdrgitul lunii decembrie fiecare angajat va face

raport de activitate gi vor fi transmise aceste rapoarte pentru fiecare angajat qi pentru Polilia

local6. Concluzioneazdinainte de vot, cd se modificd anexa la Proiectul de hot[rdre cu taxa de

85 leilord pentru inchiriere buldoexcavator gi taxa sa salubritate sd fie 10 lei, inclusiv TVA'
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimb6gan Adrian-Cosmin, domnul GugeilS Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAnee nr. 77 - privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum Ei a

taxelor speciale, pentru anal 2021,
i, continuur. i. trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul qi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la discutii.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune c[ gi la aviz at avut trei amendamente gi data viitoare cind

se cere decontarea sd primeascd gi lista persoanelor, lista de pontaj gi valoarea pentru care se

face decontarea.
Dl. Gugeili Gheorghe spune ci in viitor ar trebui sd primeascd ceva in plus directorii pentru

transport, pentru cd merg in Bragov la Inspectoratul $colar de mai multe ori pe sdptdmdnS.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd ei nu au un buget de venituri gi cheltuieli

unde sd includd aceste cheltuieli.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se aprobi cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimbbgan Adrian-Cosmin, domnul Guqeili Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul Stiniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr. 78 - privind aprobarea decontlrii cheltuielilor de deplasare pentru
transportul la locul de munci gi de la locul de munc5, personalului didactic din unitl{ile
de invi{imint, pentru lunile septembrie 9i octombrie, anul 2020.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune pentru toli consilierii cd existd o lege 9i nu avem cum sd

facem altfel, este Legea nr. 884 din 2004, redevenla in primii 5 ani este de 1 euro/mp/an 9i

minimul este 15 ani pentru concesionare gi dupd primii cinci ani putem discuta doar dacd

avem o evaluare a spatiului, ca sd putem stabili o redevenli corect6.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobS cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdgan Adrian-Cosmin, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-



Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae

Silviu, domnuJ Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan
Eugen, HOTARAREA nr.79 - privind concesionarea directl a unui spatiu, cu destinafia
de cabinet medical, in suprafa{5 totali de 64 m.p. din imobilul situat in comuna
Dumbrlvi(a, sat Dumbrivi{a, str. Dispensarului, nr, 52, Judeful Braqov, cltre Cabinet
Medical Individual de Medicina de Familie Dr. Oprea Daniela-Ioana.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdr0re, dupi care se trece la disculii.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se aprobl cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul GhimbSgan Adrian-Cosmin, domnul Gugeili Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,
domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr. 80 - privind concesionarea directil a unui spafiu, cu destina{ia de

cabinet medical, in suprafafl totall de 49 m.p. din imobilul situat in comuna
Dumbrivi{a, sat Dumbrivifa, str. Dispensarului, nr, 52, Judetul Bragov, citre Cabinet
Medical Individual de Medicina de Familie Dr. Ilea Corneliu-Traian.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la discufii.
Dl. Strimtu Viorel spune c[ in Referatul de aprobare se specifrcd cd obiectivele proiectului

au in vedere linte, 75 persoane formate in economie sociald, minim 17 intreprinderi finanlate

cu maxim 200 mii Euro gi minim 75% dintre acestea sd aib6 domeniul de activitate in
agriculturS, silviculturd gi pescuit. intreab6 dacd aceste obiective sunt ale tuturor qi cdt dintre

acestea le avem noi, din numdrul de persoane, din numdrul de intreprinderi gi cdt ne

propunem. AltA intrebare este despre este suma minimi pe care trebuie sd o suporte primdria,

care este cea de 15 mii lei gi care nu este o sumi mare gi cea maxim6, avdnd in vedere ci se

specificd cd toate cheltuielile extra vor fi suportate de cStre bugetul local.

Dl. primar spune cd2o/o este contribulia de la bugetul local qi alte cheltuieli se referd la cele

cu oblinerea diferitelor avize, care la un asemenea proiect sunt intre 15 qi 20 mii lei. Mai
spune cd in momentul in care avem proiectul aprobat vom veni in Consiliul local sd aprobdm

exact pe cifre cdt au fost cheltuielile, existd un buget de venituri qi cheltuieli. Spune cd aceastd

hotdr6re este necesard pentru a depune proiectul la fondurile europene.

Dl. Strimtu Viorel intreabd dacd s-a f6cut un studiu pentru Dumbrdvila.
Dl. primar spune ci aceastd evaluare se va face dupd aprobarea proiectului
Dl. Oltean Nicolae Silviu intreabd pentru firme ce trebuie sd fie eligibile pentru a obline

aceqti bani.
Dl. primar spune cd scopul este crearea de noi locuri de muncd, este un proiect pentru

combaterea sdrdciei gi mai subliniaz[ din Raport care sunt aceste condilii.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd ce se int6mpld in momentul in care noi nu gdsim

cele zece firme care sd aibd proiecte eligibile, unde se vor line cursurile gi cum se vor jine
cursurile, dat fiind cE este pandemie gi cum se vor imp6(i chestionarele c6tre oameni,

Dl. primar cd dacd nu putem gdsi aceste firme in completare poate si facd comuna Cristian
dacd ei au mai multe. Mai spune cd toate cursurile vor fi linute de cStre organrza\ia non profit
care se ocupd de organizarea cursurilor, care se vor line intr-o sa16 de clasd, dacd trece
pandemia, iar dacd nu trece pandemia se vor face cursuri online.



D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd care este rata de succes in implementarea

proiectelor pe fonduri europene a acestei asocialii din cadrul proiectului.
Dl. primar rdspunde cd peste 75%.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cd are o neldmurire, in Raport scrie cd acest proiect este

pentru infiinlarea de noi societ5fi, minim 75 persoane, minim 17 noi intreprinderi Si 75%

dintre acestea trebuie sd aibd activitatea in prelucrarea produselor provenite din agriculturS,

silviculturd qi pescuit gi se refer6 la societdli noi, nu la societdli infiinlate la care sd se acorde

anumite facilitafl. Prezintd din Raport etapele de implementare gi explicd ce inseamnd tdndr

NEET.
Dl. primar spune cd inilial proiectul a fost conceput pentru intreprinderi noi, iat la un studiu

de piald fEcut in toat6 {ara, nu numai la noi in jude!, s-a constatat cd e foarte greu s[ se facd

at|iea firme noi gi atunci organizatorul de proiect a cerut punct de vedere de la Comisia

Europeand qi i s-a raspuns ci dacd nu reugim sd avem 17 firme nou infiinlate, existd varianta

ca gi firme mai vechi, cu activitate si poate sd acceseze aceqti bani.

bl. Mu"uvei gtefan-Mihai intreabd dacd acegti bani, cei 2o/o ii vom plSti inainte de a ;ti
toate persoanel. iug toate firmele care pot beneficia de acest ajutor, adicd si nu pldtim banii qi

sd nu gdsim apoi cui s6-i dim.
Dl. primai spune cd vom pl6ti aceqti bani numai in momentul in care avem hotdr0rea

Consiliului local aprobatd,avem cele75 de persoaneftzice gSsite qi SRl-urile.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimbigan Adrian-Cosmin, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlSianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr. 81 - privind aprobare participare, in calitate de Partener, la proiectul
<StartUp Social Rural in Tara B0rsei. cod mySMIS 146584>, in vederea finan{irii
acestuia in cadrul Programului Opera(ional Capital Uman 20L4-2020, Axa prioritarl 4:

Incluziunea sociall qi combaterea sIrIciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii
sociale, combaterea siriciei ;i a oriclrei forme de discriminare, Prioritatea de investifii

9v: promovarea antreprenoriatului social Ei a integririi voca{ionale in intreprinderile
sociale gi economia sociali qi solidari pentru a facilita accesul Ia ocuparea forfei de

munc5, Obiectiv Specific (O.S.) 4.L62 Consolidarea capacitl{ii intreprinderilor de

economie social5 de a func(iona intr-o manierl auto-sustenabili.
in continuare se trece la punctul urmf,tor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul qi Proiectul de hotdrdre, dup6 care se trece la discutii.
Dl. Strimtu Viorel spune cd trebuie si vorbeascd domnul primar cu doamna doctor si ne

spune dacd qi cdnd pleacd, sd nu mai ajungem in situalia de la Dumbrdvt\a, frrd medici de

familie.
Dl. primar spune cd a vorbit cu doamna doctor gi rdmAne cel pulin anul viitor, chiar mai

mult gi a spus cdva anunta cu 6 luni inainte de a pleca.

Nemaifiind alte discu{ii se supune la vot gi se aprobi cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Geotgtana,
domnul Ghimb5gan Adrian-Cosmin, domnul Guqeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oliianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,
domnul Schiopu Ioan, domnul StAniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,



HOTARAREA nr. 82 - privind prelungirea duratei contractului de inchiriere
nr. 2029 din 14.05.2015 incheiat intre Comuna Dumbrivi(a gi doamna Munteanu
Monica.

in continuare se trece la punctul urm6tor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotlrire, dup6 care se trece la disculii.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimb6gan

Adrian-Cosmin, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei

Viorel-Lucian, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Staniloiu Ioan,

domnul Strimtu Viorel Si d^omnul $tefan Eugen gi 2 ablineri, domnul Ciolan Traian gi domnul
Olaianoq Ionel, HOTARAREA nr. 83 - privind rectificarea bugetului de venituri gi

cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pidurilor Mlierug R.A. - secfiunea Comuna
Dumbrivi(a, pe anul 2020.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotlrdre, dupi care se trece la disculii.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune c[ este de acord, dar tariful sd fie in Euro, pentru ci tot ce

plitim gi noi la ei este in Euro.
Dl. primar spune cd preful este in Euro.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cd a fost prezentat in lei.
Dl. Strimtu Viorel intreabd care a fost prelul in contractul anterior qi ce s-a luat in calcul la

stabilirea prefului de inchiriere.
Dl. primar spune c5 a fost acelagi prej.

Dl. Strimtu Viorel pune c5 tarifele la serviciile de telecomunicalii au crecut gi intreabb dacd

noi rdmdnem cu acelagi pret.
Dl. primar spune ci prelul s-a mdrit cu rata inflafiei.
Dl. Strimtu Viorel intreabd ce se ia in calcul la stabilirea prefului de inchiriere.
Dl. primar spune c6 suprafala inchiriatI, in m.p.

Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul GugeilS Gheorghe, domnul Macavei $tefan-
Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlSianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu,

domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen,

HOTARAREA nr. 84 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere incheiate
intre Consiliul Local Dumbrlvifa gi Mobifon S.A. in prezent Yodafone Romania S.A.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s5

prezinte Raportul qi Proiectul de hotirAre, dupd care se trece la disculii.
Dl. primar spune cd a fost un amendament fEcut de comisia economicS, respectiv cregterea

prelului de la 600 lei la 800 lei, in total.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd trebuie sd avem in vedere nu numai m.p. care sunt

inchiria{i qi cI trebuie sd avem in vedee ce se produc cu aceste antene in timp indelungat, man

ales cu antena din centrul comunei, pentru ci acestea produc radialii qi d6uneazd oamenilor

din comunS. Mai spune c5 trebuie sd ne gdndim la sume, pentru cd ei au nigte sume colosale

pentru serviciile lor.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune c[ a studiat acest aspect qi antena din centrul comunei nu

este aqa periculoasS, decdt este cealaltd.



Mai spune legat de tarif cd trebuie uirute"prevederile legale, cd este un maxim care se p0ate

lua fiind vorba de infrastructuri care jut[ inclusiv siguranJa na]ionald gi confortul oamenilor.

Mai spune cd trebuie vdntt cdt se poate mdri prelul, am putea sd mergem la acelaqi nivel cala
Vodafone, 1163lei, ca si fie corect pentru toatllumea.

Dl. primar spune ci Vodafone are trei antene, trei contracte.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cI iardgi nu le-a spus domnul primar qi d0nqii au crezut cd

este un singur stdlp.
Dl. Schiopu Ioan spune cd atunci 1100 lei este foarte pulin pentru trei antene, la o

companie a$a mare.
Dl. primar spune cd ei sunt lega{i de siguranJa nalionald gi contractul este din anul1997, de

|a infiinlare. Mai spune cE aceste companii au facilitd1i, sunt scutiti cu 60-70%laimpozit
Dl. Schiopu Ioin spune cd ar trebui sd punem 1500 lei, in loc de 1100 lei la Vodafone 9i la

ceilal1i 1200 lei.
O1. Ciolan Adrian-Mircea spune cd aceste disculii au fost purtate in comisia economicd, a

fost o propunere privind suma de 800 lei.
Dl. $tefan Eugen spune cd rdmdne cum s-a stabilit in comisia economic6 suma de 800 lei.

Nemaifiind alte discuiii se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,

domnul Ghimblgan Adrian-Cosmin, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-

Lucian, domnul Olaianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Stdniloiu Ioan, domnul

Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, 1 vot contra, exprimat de domnul Schiopu Ioan qi 1

ablinere, domnul Gugeild Gheorghe, HOTARAREA nr. 85 - privind prelungirea duratei

contractelor de inchiriere incheiate intre Consiliul Local Dumbrlvifa qi Romtelecom

S.A. in prezent Telekom Romania Communications S.A.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi: discufii gi diverse.

Dl. Macavei $tefan-Mihai spune sd se propund cine doreqte si participe la intocmirea

caietului de sarcini pentru salubritate qi la tot procesul care urmeazd in alegerea unui operator

de salubritate. Spune cd are cunoqtinle in domeniu, informalii qi considerd cd ar fi de ajutor.

Dl. Macavei 
-$tefan-Mihai 

spune cd gi doamna Costescu Anisia-Georgiana are experienld in

domeniul protecliei mediului gi poate ajuta.
Dl. primar spune cd ste de acord sd participe cine doreqte.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune c[ in gedinlele de plen toatd lumea trebuie sd aiba

camerele pornite. Mai spun e cd zilele trecute a fEcut o acliune cu copiii defavonzali in special

gi ar dori ialainceputul anului viitor sd pimeascd de la gcoa16, de la primdrie o situa{ie cu to}i

iopiii din comun6, sd gtim foarte clar cine merge la gcoa16, cine are tablet[, cine nu are, cine

purti.ipa la cursurile online, pentru cd a auzit discutii cd tabletele sunt stricate, cd nu participd

iopiii iu or.. Spune cd o altdproblemi cu care cetdlenii se confrunt6 sunt drumurile. Spune cd

nuse pot 16sa drumurile in aceastd situalie, chiar dacd se Lucreazd la proiectul cu canalizarea'

Mai spune c6 din aceastd cauzd au cerut contractele privind lucrarea de canalizare 9i cu

alimentarea cu apd gi mai doregte ca domnul primar sd comunice cu cetSlenii de pe o pagind a

prim[riei Despre pioblema apei, spune cd domnul Strdmtu Viorel a fost, s-a interesat despre

ce este vorba gi poate spune domnul Guqeild Gheorghe de ce ne trezim acum cd nu avem

izvoare de apa. il roagd pe domnul primar s5 achizili oneze apometre qi pentru Dealul Frumos.

Dl. primar spune c6 incep6nd de diminea\dde la ora 8, problema apei este rezolvatd.



Dl. Guqeild Gheorghe spune cir in perioad a cdt a fost viceprimar a fost pe teren de

multe ori qi c6 releaua .rt. fe.ut6 prost, pentru c6 plecarea din captarc este pe 160 qi la bazinul

de rupere intrd pe2OO, astfel cd Je primegte aer pe conducta de ap6. Mai spune cd nu existd

vand de forjare, rur" curatd releaua, care trebuiau montateinzonaunde se face aerisirea, nu

sunt nici aerisitoare cdt este necesar pe relea, la captare trebuie filtre, pentru cd avem 9i

izvoare de suprafala qi ne trebuie gi o stalie de filtrare a apei.

Dl. Xegrei Viorel-Lucian spune cd principala problem6 este debitul foarte redus al

izvoarelor, trebuie identificatl sursd noud de ap6.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune c[ de doi ani este prinsd in lista de investilii forare de

pufuri de mare addncime pentru ap6, sd renunJdm la releaua din Hdmdrade qi nu ne rimAne de

fbcut dec6t sd fie in lista de investilii pentru anul202l, cu prioritate puluri forate de addncime.

Mai spune cd atdttimp cdt stdm cu apa de suprafald de acolo, problema apei va persista'

Dl. Negrei Viorel-Lucian spune ia daca am gSsi o altd surs6, ca apd s5 vind prin cddere ar

fi bine, iaialtfel vaiantapropusa de domnul Ciolan Adrian-Mircea este foarte bun6'

Dl. Ciolan Adrian-Mir..i spune cd este singura variantd corect6, in care poli avea api

potabil6.
Dl. Schiopu Ioan spune cd avem puluri in Valea Cdrbunii, dar nu s-a frcut bine captarea'

Mai spune c6 ddnsul a propus de 5-6 ani s6 se foreze puluri.

Dl. Staniloiu Ioan rprrr" c6 trebuie urmat exemplu de la Vlddeni cu apa, unde este apd 9i ce

s-a f6cut la Vl6deni, se poate face qi la Dumbrdvi\a. il intreabS pe domnul primar dacl s-a

ocupat personal de-pachetele pentru copii, pentru cd au apbrut unele disculii 9i dacd s-a

diminuat preful pentru acestea.

Dl. primar rSspunde nu, preful a fost 35 lei 9i de acestea s-au ocupat gcoala qi grddinila 9i

domnul Macavei $tefan-Mihai pe telalia cu Selgros,

Dl. Macavei $iefan-Mihai spune ci pachetele au fost propuse domnilor directori, care au

spus c6 este in regul6. Spune ca dansul s-a ocupat de logisti c6, avizarea, plata, au fost fbcute

de cdtre domnii directori, domnul Oltean Ioan qi doamna Popa Geta'

Dl, Staniloiu Ioan spune c6 din disculii reztitd cd prefurile la produsele din pachete erau ca

cele din Dumbrdvi{a.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cd se poate verifica'
Dl. Oltean Nicolae Silviu rpun. ci avem in luncd un pu! de mare addncime care aruncd apd

care merge in lac gi propune s[ cumpardm doui cisterne de fibrd de sticld de 20-30 mii litri, pe

care s6le umplernOe taput ;i apoi sd facem o pompare cdtre bazinul de apa.

Dl. primar spune cA acolo au fost f6cute analize in urmd cu mul1i ani 9i apa nu este

potabil5.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd putem reface analiza gi sd o folosim la incendii, dacd nu

este potabil[. Mai spune c6 se poate lua surplusul de la alimentarea cu apd din Vlideni 9i adus

in Dumbrdvifa.
Dl. primai spune cd diferenla de nivel nu ne permite sd facem acest lucru.

Dl. Stdmtu Viorel spune c6 USR-PLUS a depus un proiect de hotdrdre, care nu este pe

ordinea de zi din decemLri eZ02O gi sperd sd fie pe ordinea de zi din luna ianuarie 2021, linand

cont c5 intrunegte toate condiliile legale.



Dl. primar spune cd va fi pe ordinea de"ri din luna ianuarie 20Zl alaturi de Regulamentul

de functionare al Consiliului local gi Regulamentul de organizare qi funclionare al primdriei gi

atunci vedem dacd adoptdm o hotdrdre sau toate capitolele transmise de cdtre USR, pentru
transparenJf,, vor fi cuprinse in Regulamentul de organizare gi functionare al primdriei.

Dl. Strimtu Viorel spune cd primarul are obligativitatealegald cala sfdrqit de an sd vin6 cu

un raport cu situalia lucrdrilor din comun6, investitiilor din comun6, stadiul acestora, cdt s-a

plStit.
Dl. primar spune cd Raportul de activitate al primarului gi al viceprimarului, al tuturor

consilierilor locali gi al angajalilor primdriei se depun in cursul lunii ianuafie 2021. Mai spune

cd de 16 ani acestea au fost depuse in luna ianuarie.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ci nu este Raportul de activitate, este Raportul

tuturor lucrdrilor de investilii din localitate, stadiul lucrdrilor, pldlile fEcute, toate lucrdrile care

sunt in curs de execulie gi lucrdrile din anul 2019.
Dl. primar spune cd Raportul de activitate al primarului conline toate lucririle incepute,

stadiul acestora gi in fiecare an a fost la fel.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd in raportul domnului primar sunt nigte poveqti

de unde nu pot trage concluzii qi doregte raport clar.
Di. Strtmtu Viorel spune cE domnul primar trebuie sd discute cu cei de la Avicod sd nu se

mai repete acel incident cu deversarea. intreabd dacd acegtia au luat mdsuri pentru remediere.

Dl. primar spune cd a discutat cu cei de la Avicod. Mai spune cd dup[ deversarea de la

Avicod am avut un control gi cu deversirile cetSlenilor din comun, care dau canalizarea in
p6rAul Hamaradia gi p6rdul Valea Caselor gi am ftcut adrese cetSlenilor privind blindarea

acestora . Spune cd amenda pentru persoane fizice este intre 25 qi 50 mii lei.

Dl. Strimtu Viorel spune cd in ceea ce privegte alimentarea cu apd a satului Dumbrdvila a

fost pe teren cu domnul viceprimar gi acolo s-a produs o gregeali uman6, pentru cd la ultimul
cdmin, cel care preia apele din deversor, de unde se face decantarea, s-a l6sat vana deschisd 9i

din aceastd cauzd a venit apd murdard pe [eavd.Intreab[ de ce s-a hotdr6t si se inceapd acea

lucrare de tdiere, din zona Cheia, c0nd ea trebuia frcutd doar pe inghe!.

Dl. primar spune c[ nu a fost informat cd incepe scoaterea materialului lemnos. Mai spune

cd ocolul silvic a frcut acest lucru pentru arealizabugetul de venituri qi cheltuieli qi nu trebuia
f6cutdlucrarea decdt atunci cdnd era inghe{at p[mdntul. Mai spune cd gi ddnsul crede cd a uitat
cineva deschisl vana din ciminul de decantare.

Dl. Strimtu Viorel spune cE in ceea ce privegte Planul Urbanistic General a fost artizanul
intreruperii acestei acliuni, comisia nr.2 nu a dat avtzrtl qi proiectul trebuie supus dezbatetii
publice. intreabd cum intre prima gi a doua fazd a documentelor care au fost trimise existd

diferente, respectiv nu era o zond de la intrarea din Vl6deni, care este bine cd a fost cuprinsd in
PUG qi nu era zona de la Valea Caselor care Ia fel de bine cd s-a inclus qi de ce s-a mdrit
suprafala.

Dl. primar spune cd avizele comisiilor de specialitate sunt consultative, trebuie sd existe,

dar pot fi pozitive sau negative gi motivul pentru care a scos proiectul de pe ordinea de zi este

cd legea ne obligi sd facem o dezbatere public[, pe care o vom face in luna ianuari e 2021.
Dl. GugeilS Gheorghe spune cd trebuie gdndit la PUG sd fie posibilitatea de a fi dus cel

pulin curentul electric in acea zond..



Dl. primar ureazd tuturor sdrbdtori fericite qi Un An Nou fericit. Mullumegte

domnului Grdmadd Ciprian pentru sprijinul acordat la desfEgurarea gedinlei qi spune c[ vom

realiza gi pagina oficialE in cel mai scurt timp.
D-na, Costescu Anisia-Georgiana il roagd pe domnul primar s[ prezinte rapoartele

solicitate gi sd fie prezentate.
Pregedintele de gedin!6 constatdnd c5 ordinea de zi este epttzat6", nemaifiind alte disculii,

mulgumeqte domnilor consilieri pentru participare qi declar[ 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 gi un exemplar se inainteazd' la Institulia
Prefectului, Judeful Bragov.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA Secretar general
Micu Costel$tefan Eugen
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