ROMANIA
JUDETIIL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COML]NEI DUMBRAVITA

privincl aprobarea procesului-verbal al ;eclinlei snterioare a Consiliului Local din data de
28 ianuarie 2021
-

de 26
Consiliul Local al cornunei Dumbr[vifa, Judelul Bragov, intrunit in gedinfd ordinard la data
februarie 2021;
anterioare a
Av6nd in vedere Proiectul de hot6rdre privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei
Local din data de 28 ianuarre 2021 9i Raportul;
Consiliului
i; b;ra prevederilor ar1. 13 8, alin. ( I 5) din o.U.G. nr. 57 l2Ol9 privind Codul administrativ; Codul
i, t.,r"irl art. 139, alin. (1), art. t9O, alin. (1), Iit. a din O.U.G. nt. 5712019 privind
administrativ:

UOTANASTB:
Art.1.- Se aprobd procesul-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 28 ianuarie 2021, anexi la prezenta hotdrdre'
Lrt.2.- Cu ducer:eala indeplinire a prezentei

hot[rdri se insdrcineazd Secretarul

general.
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total de 15 consilieri
prezenta hotirAre a fost odoptattr in gedinfa din data tic 26 februarie 2021, cu un nunltrr de 15 voturi pentru, din numtrrul
ftrnc{ie.
in
prezenfi (participanJi) 9i 15 consilieri

JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAI, AI- COMLINEI DUMBRAVITA

Anexa
la H.C.L. nr. 15 din 26.02.2021

PROCES.VERBAL
incheiat azi, ZB ianuarie 2021,

cu

ocazia gedinlei ordinare

a Consiliului Local

Dumbrdvi!a
a fost convocatd de domnul primar Popa
$edinfa ordinar6 a Consiliului Local Dumbrdvila
art. 133, alin'
Zachiuprin Disp ozilianr. 6 din 2! tanuarie 202l,in conformitate cu prevederile
(1) qi ui. t34,uiir. (t;, lit. a din o.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ'

'-'1; r"rrr".-itate cu prevederile

H.C.L. Dumbrdvila nr. 35 dil 28 mai 2020 privind
gi a qedin]elor pe comisii
aprobarea modalit[1ii de clesfEgurare a gedin]elor consiliului Local
gedinlelor de lucru ale
de specialitate in perioada starii de a1ert6, s-a aprobat ca desfEguratea

gedinle extraordinare)
Consiliului Local igedinle pe comisii de specialiiate, gedinle ordinare gi
mobile, pe toatdperioada in
s6 aib6loc prin intermediul mijloacelor electronice qi telefoanelor
conform actelor normative
care a fost instituitd starea de alert6, cu posibilitatea prelungirii,
incidente.

electronice, respectiv aplicaliaZ'oom'
$edin{a s-a desfbqurat prin intermediul mijloacelor
La qedinld particip6 cei 15 consilieri lbcali, cu menliunea cd la inceput participd 14
punctul 2 de pe ordinea
consilieri locali, domnul Ciolan Adrian-Mircea participdnd doar de la
general al
de zi. De asemenea pafticipa primarul comunei, domnul Popa Zachiu, secretarul
buget,
comunei, domnul Mi"r, Costil, doamna Ciolanel Lenica, qef birou contabilitate,
Ciprian'
impozite qi taxe, doamna Coconete Loredana, consilier juridic, domnul Grdmadd

de
Materialele gedinfei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele
locali prin e-mail.
aprobare, Rapoartele,'pioiectele de hotdidre au fost transmise consilierilor
preqedintele de jedinla prezintd consilierilor locali Proiectul ordinei de zi, cuprins in

dispozilia de convocare qi convocator, astfel:
i. naport privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 23 decembrie 2020, adoptarea Proiectului de hotirAre;
2. Raport privind utllizarea excedentului anual al bugetului local rentltat la incheierea
exerciliuiui bugetar pe anul 2020, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
in anul
3. itaport priuind activitatea de stare civili, autoritate tutelard gi asistenla social[
personali ai persoanelor cu handicap
ZO2O gi pentru aprobarea numarului de angajaJi, asistenli
grav in anul2O2l, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
4. Raport privind stabilirea tarifelor de bazd pe metru pdtrat pentru spalil9 cu altd
hotdrdre;
destinalie decdi aceeade locuinld din fondul locativ de stat, adoptarea Proiectului de
se vor executa
5. Raport privind aprobarea Planului de acliuni (lucrdri) de interes local care
privind venitul minim
cu beneficiarii de ajutor social, in anul 2O2l,potrivit Legii nr. 4161200t
garantat,cu modifiLa.it. gi complet[rile ulterioare, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

6. Raport privind

1

aprobareaorganigramei gi a statului de funclii Pe anul 2021,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrdvr\a,
judelul Braqov, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
7'. Raport privind incheierea unui contract de asisten\d/reprezentare juridicd, adoptarea
Proiectuiui de hotdrdre;
in
8. Raport privind incheierea unui contract de consultan\d, in vederea sprijinirii activitdlii
domeniul achiziliilor, adoptarea Proiectului de hotlrdre;
terenuri, in
9, Raport privind'uproLur.u achizilionarii de cdtre Comuna Dumbrdvila a doud
suprafali Oe jSOO m.p. 3000 m.p. situate in extravilanul comunei, in vederea amplasirii
staliel d. .pr.ure aferenia obiectivului de investilii ,,Canalizare comuna Dumbrdvila 9i satul
Vl6deni, judelul Bragov", adoptarea Proiectului de hotardre;
de stat
10, Raporrprivind aprobarea relelei gcolare a unitdlilor de inv6limdnt preuniversitar
din Comuna Dumbrdviia,pentru anul gcolar 2OZl-2022, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
11. Raport privind upr^obur.u Regulamentului de Organrzare gi Funclionare al Consiliului
Local al Comunei Dumbrdvr\a, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
privind upro6ur.u metodologiei de calcul a prefului de referinld al masei

"

li

12. Raport

lemnoase pe plcior gi nivelul prelului de referinld pe specii, grade de accesibilitate
sortimente dimensionale, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
anul 202I
13. Raport privind aprobarea volumului de masd lemnoasr care se recolteazd in
din fondui forestier proirietatea Comunei Dumbrdvt\a, adoptarea Proiectului de hotdrare;
14. Raport privind aprobarea prefului de pornire a licita{iilor publice, otgatizate de cdtre
Regia puUlica-Locala u paOrritor Miieru$ R.A, privind vdnzarea de masd lemnoasa, din
hotdrdre;
pro.-duclia anului 2OZl, proprietatea Comunei Dumbrdvila, adoptarea Proiectului de
fasonata
15. itaport privind aprobur.u prefului de vdnzare cu amdnuntul la masa lemnoasd
la drum urto, proprietatea Comunei Dumbrdvi\a, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
qi

16. Desemnu*u pr.gedintelui de qedin!6 al Consiliului Local, pe o perioad[ de 3 luni,
incep0nd cu luna februarie 2021;
17. Raportul Primarului Privind starea economicd, sociald Ei de mediu a comunei
Dumbrivila in anul 2020;
18. Raport de activitate al viceprimarului comunei Dumbrdvila pe anul2020;
19. Raport de activitate al consilierilor locali pe anul 2020;
20. Disculii gi diverse.
Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 10, Raport privind
aprobarea relelei qiot*" a unitdlilor de invS{6m0nt preuniversitar de stat din Comuna
vedere
Dumbrdvifa, pentru anul gcolar 2O2l-2Q22, adoptarea Proiectului de hot6rdre, avAnd in
BraEov'
c6 nu a fost pii-it p6n6 la aceastd datd Avizul Inspectoratului $colar al Judefului
pregedintele de gedinla
supune la vot gi se aprobl cu 14 voturi pentru, exprimate de
-doamna
Costescu Anisia-Georgiana, domnul GhimbSgan Adriandomnul Ciolan Traian,
Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei
Valeriu, domnul OlSianoq
$tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
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 ia punctul I din ordinea de zi gi este invitat dl' primar sd prezinte
Raportul qi Proiectul de hotdrare, dup[ care se trece la discufii.

D-na. Costescu

Anisia-Georgianaintreabi dacd la interpelSrile din sedinla trecuti

este frresc ca la urmdtoarea qedin!6 sd se r[spund6, la ce s-a solicitat.
Dl. $tefan Eugen spune cd se va r[spunde la punctul discu]ii gi diverse.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimbdqan AdrianCosmin, domnul Grdmad[ Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Macavei
Nicolae
$tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Ol[ianog Ionel, domnul Oltean
Silnir, domnul Schiopu Ioan, domnul Staniloiu Ioan, domn-ul Strimtu Viorel 9i domnul $tefan
Eugen qi 1 ablinere, domnul Olaianoq Valeriu, HOTAnAnna nr. 1 - privind aprobarea
procesului-verbal al ;edinfei anterioare a Consiliului Local din data de 23 decembrie
2020.

se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul qi Proiectul de hotdr0re, dupd care se trece la disculii.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ci in cadrul qedinlei comisiilor de specialitate i s-a
solicitat domnului primar o listd cu investiliile.
Dl. primar rprrr. cd lista de investitii se aprobd in hotir6rea Consiliului local de aprobare a
bugetuiui local. Mai spune cd din cele 12 milioane de lei de la investifii, 6 milioane de lei vor
merge la lucr6rile cu canalizarca gi apa.
Ot. Cugeil6 Gheorghe doregte s[ gtie dacd din suma de 12 milioane lei sunt qi banii pentru
lucr[rile in curs de execu]ie.
Dl. primar spune cI lucrdrile in curs de execulie sunt canahzarea 9i apa.
Dl. GuqeilS Gheorghe spune cd trebuie luatd in considerare gi baza sportivd.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbiqan Adrian-Cosmin, domnul Grimadd Dumitru Neculai, domnul Guqeild
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul OlSianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul

in continuare

StSniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr- 2 '
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exerci{iului
busetar pe anul 2020.
i, .ontinuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul qi Proiectul de hotdr6re, dup[ care se trece la disculii.
Dl. primar spune domnul secretar a intocmit un Raport privind activitatea de stare civilS,
autoritate tutela-rd gi asistenla socialE in anul 2020, carela fel ca;i Raporrul de activitate al
primarului, cel al viceprimarului Ei ale consilierilor locali, se depune la secretariat, iat apoi se
vor publica pe site-ul Primdriei comunei Dumbrdvila.
Nemaif,rind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbiqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Guqeild
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul OlSianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul
Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 3 '
privind aprobarea numirului de angajafi in funcfia de asistent personal ai persoanelor
cu handicap grav, pentru anul 2021.

punctulurmdtor din ordinea dezi gi este invitat dl. primar
s[ prezinte Raportul qi Proiectul de hotirdre, dupd care se trece la disculii
Dl. Strimtu viorel spune c6 a cerut o list[ cu toate spaliile UAT Comuna Dumbr6vifa,
Primdriei'
pentru c6 hot6r6m nigte preguri, dar si gtie gi spaliile care sunt in administrarea
Dl. primar spune cI avem contractele lu intenele Orange, Vodafone qi Telekom, spaliile
poqtd 9i de la telefoane qi
unde sunt dispensarul uman qi dispensarul veterinar, spaliul de la
inchinate la acest
spaliul din Vladeni, fosta cofetirie gi grajdurile din Vl[deni, care nu sunt

in

continuare

se trece la

moment.
Dl. Oldianog Ionel intreabl cum este calculat prelul, pe lund sau pe an'
Dl. primar rdsPunde cd Pe 1un5.
nu se vede,
Dl. Macavei $tefan-Mihai intreabd unde intrd cei trei st61pi, pentru cd din listd
iar chiria pentru acei stdlpi a fost discutat6 in qedinla trecut6.
face obiectul acestei
D-na. Ciol6nel Lenica, gef birou, spune'cd chiria pentru teren nu

hot[r6ri.
enumerat qr
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune cd aSa gtia 9i dansul, dar domnul primar a
st0lpii cu antenele.
pentru, exprimate de
Nemaifiind alte disculii se supune la vot 9i se aprobS cu 15 voturi
Anisia-Geotgrafla,
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu
domnul Guqeila
domnul Ghimb6qan Adrian-Cosmin, domnul Grimadd Dumitru Neculai,
domnul olaianoq
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-iraihai, domnul Negrei Viorel-Lucian,
Ioan, domnul
valeriu, domnul olaianoq Ionel, domnul oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu
HOTARAREA nr' 4 StSniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel 9i domnul $tefan Eugen,
privind stabilirea tarifelor de bazd pe metru pitrat pentru spa(iile cu alti destinafie
locativ de stat'
dec0t
-- aceea de locuin{I dinla fondul
i;;;;;il;re se trlce punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd
prezinteRaportul qi Proiectul de hotdrdre, dup[ care se trece la disculii'
cu oamenii
Dl. Macavei $iefan-Mihai spune ca in gioirlu de comisie au solicitat o list6
normal ca cei care beneficiazd
care ffebuie sd participe la aceste activitdli. Mai spune cd este
din informaliile ddnsului nu prea
de ajutor social, s6 presteze munc6 in folosul comunitdfii, dar
scuze ca s[ nu munceasca. Mai spune
se face, unii nu voisa vin6la munc6, gdsesc tot felul de
ac{iuni, pentru
c6 artrebui luati o m6sur6 qi f6cuta tiita cu oamenii care participd la diferitele
s6 poatd sd mearg[ in
ca oricine vrea sd verifice sau s6 vadd dac6 se intdmpld acea acliune
motivare medicala sd fie
locul respectiv. propune ca ceicare nu vor sd participagi nu au nici o
scogi in luna respectivd de la plata acestui beneficiu.
de
Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar, spune cdle-asolicitat prezen\ala toli beneficiarii
consilierii cd fiecare
la Legea *. +t6lzoo1 au inceput sa vin6, iu fost puqi la treabS qi asigurd
fi scoqi de la plata
persoan6 igi va face ireaba. Mai spune c5 cei .ut" nr-qi fac orele vor

ajutoruluisocial.

,1 a:r_!,_^^^:,..
spune cd a solicitat in cadrul gedinlei pe comisii qi un
D-na. Costescu Anisia-Georgiana
-dangii
irebuie sd gtie cine gi cum se oferd servicii in folosul
raport. Mai spune c[ prin lege
persoanele qi
comunit6lii. In fiecare lund s6 se piezint e la avizi.er sau pe site o listd cu toate
spune c6 nu a
orarul conform caruia aceqtia trebuie s5 ofere munc6 in folosul comunitalii. Mai
facut cu
vdzrtun proces-verbal de efectuare a acestor ore de munc6, instructajul care ar trebui
oamenii respectivi.

Doregte ca in fiecare lund sd se pun[ Uaispoz4ie aceste informa]ii gi la final de luni un
proces-verbal cu modul de efectuare a acestor ore, aceasta frind o solicitare conform cu legea.
Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar spune cf, aprobEm un plan, dar o persoand care are de
efectuat ore, poate s6 vind sd le execute astdzi, in data de 20 sau in data de 25 ale lunii. Spune
cd d6nsul nu poate obliga pe cineva s[ efectueze orele de munc6 astdzi, ci doar ci aceqtia iEi
efectueazd orele, nu poate face un orar exact.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd domnul viceprimar trebuie s5 facd un orar 9i
acesta trebuie si fie public, pus pe site-ul Primdriei gi dacd se intAmpld ca unul dintre cei care
trebuie s6 vin6 intr-o zi la muncd gi nu mai poate participa din diverse motive, se consemneazd
in procese-verbale care vor fi prezentate la finalul lunii, dar orarul trebuie sd existe, nu sd se
existe un orar
lind orele ca pdn6 acum pe niqte caiete, sd nu existe o evidenld clard. Solicitd sd
prestabilit gi o localie unde ddngii pot avea acces la aceste informalii, inclusiv la proceseleverbale de la finalul lunii.
Dl. Strimtu Viorel spune cd domnul primar i-a alocat domnului viceprimar prin fi$a
postului s6 se ocupe de aieastd problem[ qi il intreeabd pe domnul primar dacd are cunoqtinla
de orele care s-au facut luna aceasta cu persoanele de la Legeanr. 416la deszdpezire, pentru
cd dacd domnul viceprimar spune c[ nu poate s6-i programeze ce facem cdnd ninge,
programdm gi nins our"u. Trebuie sd ne gdndim cdte ore s-au efectuat din cele 12800 de ore
prevazute in acest plan, anul trecut gi cum s-a ftcut trecerea de la vechea administralie,
respectiv de la domnul Gugei16, la domnul Negrei.
bl. primar spune cd viceprimarul nu are fiqa postului, igi exercitd atribuliile pe baza unei
dispozilii de deiagare a atribuliilor primarului, ce hotdrdgte primarul. Referitor la cei care fac
deizdpezir.u, ,prn. cd toli cei de la Legea nr. 41,6 gi cei cu muncd in folosul comunitdlii care
au fost solicitali, au efectuat orele. Spune cd de 16 ani, in luna ianuarie a acestui an au fost cei
mai mulli cei iare au efectuat aceste ore de muncd in folosul comunitSlii. Mai spune cd cei
care nu presteazd muncd in folosul comunitdlii sau cei care nu-qi efecttteazd toate orele de
munc6, nu mai primesc ajutorul social.
Dl. Schiopu Ioan spune cd ddnsul trece zilnic prin fala Primlriei 9i i-a vdntt pe cei de la
Legea nr. 416, s-a intalnit cu actualul viceprimar qi cu oamenii pe drumul spre Vlddeni 9i
adunau gunoaiele. $i domnul Gheorghild era pe teren cu oamenii qi pe toate cdmpurile, dat
domnul Negrei chiar a scos aceqti oameni la muncd.
Dl. Ghimbdqan Adrian-Cosmin spune cd discutia cu organizarea celor de la munca in
folosul comunitalii am tot avut-o in fiecare an qi se bucurd cd acum aude din partea colegilor
gi din partea domnului primar cA tot mai mul1i fac aceasti muncd, pentru care primosc nigte
bani. Propune s5 se continue pe aceastd cale, s6-i scoatd pe toli sd-qi facd treaba, pentru c[
banii trebuie c6qtigali la sf6rgitul lunii, Ia fel ca qi noi care cdgtigdm pentru munca prestatS.
Dl. Stdniloiu Ioan intreabd dacd anul acesta gunoiul menajer il vom strdnge tot cu cei de la
ajutorul social gi dac6 este legal s[ facem acest lucru.
Dl. primar spune cd sdpt6mdna trecutd a fost la o intdlnire a ADI la Codlea unde a solicitat
ca incepdnd cu data de 1 februarie 2021 gunoiul sd fie scos sdptSmAnal 9i o datd la trei
saptdmAni, s5 se scoatS prin rotalie plastic, cartoane gi stic16, in fiecare sdptimdnd' Spune cd
."1o, de la Servicii Comunale Mdgura Codlea le-a cerut ca doi oameni sd fie angajali de ei 9i
in primd fazl au fost de acord cu o persoanS. Referitor la faptul dacd este legal sau nu sd adune
gunoiul cei de laLegea nr. 416, indiferent ce lucrdri fac, trebuie sd le facem protecJia muncii.

mic
mai mlc
Mai spune ca preful nostru aprobat de l0lei/persoand este mai

dec0
dec0t

la

Codlea

qi

datoritd faptului cd noi ddm magina, goferul gi personalul care strAnge gunoiul.
Dl. Stdniloiu Ioan spune cd in Bragov se pldtegte 11,80 lei/persoan6. Mai spune cd not
plitim mai mult ca in Sibiu, dacd sunt patru persoane intr-o locuin!6.
Dl. primar spune cd in Dumbrdvila gi Vlddeni pldtesc la acest moment 1396 persoane, iar
populatia este de 5245 persoane.
Dl. Guqeild Gheorghe spune ci in cei qase ani de mandat ai ddnsului au adunat mii de saci
de gunoi. Mai spune cd noul viceprimar se va lovi de probleme cu cei de la Legea nt. 416,
care vor veni cu adeverin{e medicale cd nu au voie sd lucreze, sunt cei care au copii sub 6 ani
gi nu au voie sd munceascS, la fel cei peste 65 de ani gi rdmdn pulini cei care muncesc. Mai
spune cd i-a folosit la deszdp ezin, la incendii, la ce activitSli a fost nevoie qi ii ureazi noului
viceprimar sd nu organizeze o activitate de curdlenie gi s6 se intdmple ca aceEtia sd nu
participe.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd din lege primarul are obligalia sd afiqeze planul
de acliuni sau de lucrdri de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum 9i
persoanele care urmeazd sd efectueze ac\ium sau lucrdri de interes local. Mai spune cd dacS o
face primarul sau viceprimarul este indiferent, dar ceea ce scrie in lege sd se aducd la
cunoqtinla cetdlenilor gi consilierilor locali.
Dl. primar spune cd dupi aprobarea Planului de mdsuri se va face planul pentru luna
viitoare gi se va afiqa pe site-ul Primiriei.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul GuqeilS
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul S.liopl, Ioan, domnul
Stiniloiu Ioan, domnul Stdmtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 5 privind aprobarea Planului de acfiuni (lucrlri) de interes local care se vor executa cu
beneficiarii de ajutor social, in anul 2021, potrivit Legii nr. 41612001 privind venitul
minim garantat, cu modificlrile qi completirile ulterioare.
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdr6re, dupd care se trece la disculii.
Dl. primar spune c5 num[rul de posturi in UAT este legat de num6ru1 locuitorilor qi
Comuna Dumbravi\a are aprobat prin Hotdrdre a Guvernului un numdr de 35 posturi, 30
pentru Primarie gi 5 poSturi pentru Polilia 1oca16. Mai spune cd la momentul actual avem 11
posturi vacante, astfel cd Primdria Dumbrdvila funcJioneazd cu 24 de angajali, din care
scddem cei 2 demnitari gi rdmOn 22 persoarte. Dintre acestea scddem cei 5 poliliqti locali Ei
rdm0nem cu 17 angqali, scddem persoanele care htcreazd,afard gi rdmAnem cu 14 persoane.
Din acestea mai scSdem bibliotecara gi femeia de servici gi rim0n 12 persoane, apoi mai
scddem inc6 o persoand care este in concediul pentru cregterea copilului qi rdmdn 11 persoane.
Mai spune cd scddem 5 persoane care sunt acum la biroul contabilitate, buget, taxe gi impozite
locale gi mai rdmdn 6 persoane, respectiv un secretar general al comunei, un om care este
jurist asistent, un om care se ocupi de Legile fondului funciar, un om la Registrul agricol, un
om la asistenfd sociald, acegtia fiind oamenii care lucreazdin Primdrie la acest moment.

Spune cd solicitarea ddnsului se bazeazdpe faptul cd in cursul anului 2}lg qi in anul 2020 art
avut loc misiuni de audit, care se fac prin Asocialia Comunelor, cu care avem incheiat un

contract Ei care au dat m6suri, care nu au putut fi duse la indeplinire. Mai spune cd la
secretarul general avem mdsur[ prin care se cere cel pu]in angajarea unu jurist, la asistenld
socialE avem mdsurd si se angajeze minim o persoanS, maxim trei persoane, Ia Registrul
agricol la fel, la Fond funciar la fel 2-3 persoane trebuie angajate. Mai spune cd incep6nd cu
data de I ianuarie 2021 s-a pensionat doamna M6!5u Viorica, biroul contabilitate, buget
impozite gi taxe figureazd cu un om lipsd qi perioada ianuarie-martie este perioada in care
oamenii, in propo(ie de 80% iqi pldtesc taxele gi impozitele, beneficiind de reducerea acordatd
de l0o/o, fiind un volum de munc6 imens. Mai spune cd cealaltd doamnd casierd poate iegi la
pensie in cursul lunii martie, doamna de la Registrul agricol poate iegi la pensie in luna aprilie,
iar domnul de la fond funciar poate iegi la pensie oricAnd doreEte. Scopul gi rugdmintea
ddnsului cdtre consilierii locali, in calitate de alegi ai poporului, este sd se voteze otganrgtama
qi sd angajdm oameni care sd lucreze in interesul cetSlenilor, altfel se blocheazd'Pnmdria cu
totul. Enumerd posturile care trebuie scoase la concurs, respectiv gase funclii publice, un
auditor, studii superioare, un post pentru achizilii publice, studii superioare, un post pentru
urbanism, studii superioare, un post pentru cadastru, pdmdnturi, studii superioare, un post de
casier, studii medii gi un post de consilier juridic, cu o vechime de minim 5 ani. Referitor la
personalul contractual, spune cd la Polilia 1oca16 avem cinci posturi funclionari publici 9i a
vorbit la ANFP gi existd varianta ca organigrama poliJigtilor locali s[ con{in[ trei posturi de
funcJionari publici gi doud posturi personal contractual, astfel ci doi paznici, din cei trei
angaja\i, sd fie personal contractual in cadrul biroului Polilia local[, cu acelaqi salariu, noi
cdgtigdnd doui posturi. Spune c5 mai avem un post pentru salubrizare, un post la asistenli
social6, un post la Registrul agricol gi un post de IT, aga zis. Nu puteam sd gdsim in aparatul
de specialitate al primarului sd facem un compartiment de achizilii, cum s-a sugerat 9i atunci
IT-stul se ocupi de solicit[rile consilierilor locali, cetdlenilor din comun6, de prevederile Legii
nr. 544 gi orice act emis de primar, respectiv dispozilie, hotdrdre a Consiliului local, orice
dezbatere publicd, vor fi publicate de acesta pe site-ul Primiriei. Rugdmintea ddnsului, ca sd
nu se blocheze activitatea Primlriei, este sd se voteze aceastd organigrami.
Dl. Guqeili Gheorghe spune cd domnul primar a spus despre toate posturile, mai putin de
postul cel mai controvercui din organigramd, cel de consilier al primarului. intreabd dacS nu
este gi acela angajat al Primdriei, pentru cd nu a fost nominalizat.
Dl. primar rdspunde da gi spune cd O.U.G. nr. 5712019 permite angajarea unui
administrator public, angajarea unui consilier personal al primarului gi angajarea unui
consilier personal al viceprimarului.
Dl. GuqeilS Gheorghe spune cd am avut atAtea posturi libere qi intreabd de ce nu au fost
scoase la concurs, mai ales postul de ia pdmAnturi.
Dl. primar spune cd ultima aprobare a organigramei am avut-o in23 septembrie2019 qi in
anul 2019 nu am mai putut organiza concursuri, iar in anul 2020 nu a fost aprobatd
organigrama. Lamomenful cdnd am organizat concursuri pentru postul de auditor, unde nu s-a
prezentat nimeni gi pentru posturile de la urbanism gi achizilii publice, poate sd spund cei care
au f6cut parte din comisiile de concurs, ce rezultate au avut cei care au participat.
Dl. Gu9ei16 Gheorghe spune c[ a in]eles ci domnul primar a detaqat doi paznici la Polilia
1oca15 gi intreabd dacS se poate face acest lucru, neav6nd studiile necesare.

Dl. primar rdspunde cd cei doi vor fiincadral i tot pwnici, dar in biroul Polilia local[,
personal contractual, pentru a chgtiga doud posturi.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreab[ cum a funcJionat Polilia locald pdnd acum cu
trei persoane.
Dl. primar r6spunde cd a funclionat cu sprijinul celor ttei pazmci.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana cere sd se dea un exemplu de luna trecutS, cum a fost
or ganizat pro gramul Poliliei locale.
Dl. primar pune ci existd program gi cAnd se va face evaluarea tuturor angajalilor, vor

primii qi evaluarea poliliqtilor locali.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd nu asta a intrebat, ci cum sunt organizati,
lucreazddouS, cu doudzeci gi patru, cupatruzeci qi opt, cum.
D|. primar spune cd in fiecare zi la opt ore a fost un polilist local, iar noaptea un polilist
local gi un paznic.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd s-ar putea descurca in trei gi in urmdtorul
an.

Dl. primar r[spunde ci nu au existat trei poliliqti locali, Polilia
funclionari publici qi cu trei paznic|

1oca16

a funclionat cu trei

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreab[ dac6legea cere cinci politigti locali.
Dl. primar rdspunde da.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd se preferS un polilist local la o mie de
locuitori.
D|. primar spune cd un polilist local Ia 1000 de locuitort, care poate fi funclionar public sau
personal contractual.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd nu a avut un raport ca s5 vad[ ce inseamnd 9i a
solicitat un Regulament de organizare qi funcfionare, dacd. iqi indeplinesc atribuliile, dacd
cheamd lumea la post, dacb dau amenzi, cum se organizeazd ddnsii qi nu a primit acest raport'
Dl. primar spune c5 a avut o disculie cu domnul Strimtu Viorel referitor la Proiectul de
hotdrdre depus cu privire la transparenla decizionald gi acest proiect poate fi aprobat in
momentul in care avem gi posturi aprobate in organigramd care si facd aceste atribulii de
transparenld decizionald gi atunci in luna februarie venim in Consiliul local cu Regulamentul
de organizare gi funclionare al Primdriei, precum qi cu Regulamentul de organizare ;i
funclionare al Consiliului local.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ci Polilia 1oca16 nu are nevoie de o persoand sd-i
transmita informaliile, ei prin lege sunt obligafl sa faci aceste rapoarte. Spune cd dat fiind od
se vehicul eazd faptul cd se doreqte montarea de camere video, la ce mai avem nevoie de atdta
personal la Politia localS.
Dl, primar spune cd aga prevede legea.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd este obligatoriu sau se recomandd.
Dl. primar spune c5 este obligatoriu.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd la Serviciul de salubrizare gi gospodSrire
comunald s-a r6mas in trei persoane, din care un post este vacant gi noi stdm foarte prost la
capitolul colectare degeuri, servicii de salubritate gi il intreabd pe domnul primar daci este
suficient s5 fie doar trei persoane.

Dl. primar spune cd in urmd cu 14 anicolectam gunoaiele cu tractorul 9i o remorcd 9i
atunci legea ne permitea si ludm oameni in cdutarea unui loc de munc[ qi am infiinJat acest
serviciu. Mai spune cdlamomentul acesta din cele trei persoane care frgttreazd la serviciul de
salubritate, plus postul vacant nimeni nu face salubritate. Noi prin delegarea in anul 2016 a
serviciului de colectare a gunoiului menajer din comuna Dumbrlvila c1ire Mdgura Codlea am
delegat toate serviciile.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd domnul primar a aftrmat cd toate serviciile de la
salubritate sunt delegate c6tre Mdgura Codlea gi atunci de ce a aftrmat domnul viceprimar cd
nu avem responsabil cu deszdpezkea.
Dl. primar spune cd nu are legdturd deszdpezirea cu organigrama. Spune ci este previzut in
contract ci vor face qi deszdpezirea, dar niciodatS nu au fEcut acest lucru, deszdpezirea s-a

frcut cu cele doud utilaje ale primdriei.
Dl. Strimtu Viorel il intreabd pe domnul primar in care compartiment din subordine ar fi
nevoie de mai mult personal.
Dl. primar spune cdla momentul actual trei compartimente au nevoie de oameni, respectiv
Registrul agricol, fond funciar qi asistenld social6.
Dl. Strimtu Viorel face o propunere, sd renunle domnul primar la postul de consilier
personal al primarului gi suplimentdm un post la unul din cele trei compartimente.
Dl. primar spune cd nu se poate.
D|. Macavei $tefan-Mihai spune cE in comisii au propus renunlarea la acest post qi
angajarea unui city manager competent.
pl, Otaianog Ionel spune, referitor la Polilia 1oca15, cd a propus cu ani in urmd ci este mult
mai eficent qi va fi ordine in comund dacdvom angaja o firmd depazd,
Dl primar spune cd au fost comune care au avut firme de pazd, dar cosfurile au fost mai
mari decdt cu angajalii primdriei gi au renunlat la aceste servicii.
Dl. Ghimbagan Adrian-Cosmin spune cd domnul primar aprezentat o situalie dezastruoasd,
pentru cd in urmdtoarele luni Primdria va fi blocatd. Mai spune cd dacd pleacd 9i doamna de la
taxe qi impozite colectarea nu se va mai face qi in multe compartimente sunt persoane care
trebuie sd iasd la pensie gi atunci Primdria chiar va fi blocat6. Spune c5 m5ru1 discordei este
postul de consili.ip.rronul Ei domnul primar line la acest post gi crede cd line la el pentru a se
ajuta in ceea ce privegte problemele pe care le are. Mai spune cb rolul domnului Sivu a fost de
a-l sfdtui pe partea de comunicare, dar problemele mai grave sunt cele care lin de partea
juridici, de Legile fondului funciar, de administralie, de management qi ddnsul inclin[ spre
propunerea de a avea un manager al localit6fii, un administrator public, care sd vind in
sprijinul domnului primar, cel pulin pe un palier qi este un post care Ya fi scos la concurs.
Dl. primar spune cd postul de consilier al primarului, consilier al viceprimarului gi postul
de administrator public se numesc prin dispozilie a primarului in baza unei organigrame
aprobate de Consiliul local. Mai spune cd Municipiul Codlea are in organigramd 150 de
posturi qi 100 de asistenli personali qi ocupate 148 posturi, oragul Ghimbav, care are mai mult
decdt noi cu 500 de locuitori, are in organigramd 80 de posturi, din care sunt ocupate 76 de
posturi.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd at discutat in comisii, ci domnul primar are nevoie de
un om, dar nu omul pe care l-a avut qi acesta nu a adus nici un beneficiu comunitdtrii,
domnului primar ii trebuie un om tehnic, marea majotitate a localitdlilor il au, dar sd aibd qi
eficienld qi bine ar fr ca domnul primar sd renunle la acesta gi lucrurile vor merge bine.

luna februarie
Dl. primar spune cd dac6 nu se uoteurd" astdzi organ rgrama, in qedinla din
gi cu omul pe care doreqte s6-1
se va transforma postul in administator public gi va veni

angajeze,pentru a nu mai fi disculii.
-Ot.
fel, dar nu
Srfiopu Ioan spune cd organi grama este necesard, posturile din primdrie la
pentru cd nu adus plus
este de acord cu persoana pe care u u*t-o in trecut pe postul respectiv,
personali. Mai spune cd ar
valoare in comuna noastr6, nu a ieqit pe teren cum fac alli consilieri
un
fi de acord cu propunerea pe care astrnii-a spus-o domnul primar la telefon, dacd ar angaja
domnului primar'
b[iat findrcara sa aduca pius valoare la comuna Dumbrivi]a gi la ajutorul
pnn
Dl. primar spune cd indiferent cum se va numi postul, persoana va angajatd

fi

dispozilia primarului.
D-na. costescu Anisia-Georgiana intreaba de ce

nu ar putea prelua IT-stul parte din
in aceasta
atribuliile administratorului sau consilierului personal. intreabi unde intr6
putem

pentru cd nu ne mai
organigram6 un compartiment de accesare de fonduri europene,
permite s6 pierdem gi acest exerciliu financiar'
c6 Primdria
Dl. prima6prn" c6 tot timpul doamna Costescu Anisia-Georgiana afirmd
cd am accesat trei, patru
comunei Dumbr6vila nu a accesat nici un fond european. Mai spune
din Primdrie, in
fonduri europene, respectiv in anul 2005 schimbarea tuturor calculatoarelor
de 1,38 milioane
anul 2010 reabilitare drumuri forestiere Popilnica gi Hamaradia in valoare
Euro, in anul z}ll,fonduri in sumd de 138 mii Euro la Ansamblul Folcloric'
europene este
D-na. costescu Anisia-Georgiana spune c6 un departament pe fonduri
in anul 2021, in care
obligatoriu la Dumbrdvi\a, altfel ne vom treziin mocirla in care suntem
cum este 9i nu
nu avem canalizare, dPd, suntem inconjurali de gunoaie, inv6!5m0ntu1 este
avem nici un fel de infrastructura, pe nici un domeniu.
de
Dl. primar spune cd s-au accesat 220 mii Euro pentru inv6!6mdnt, pentru cumpararea
tablete la elevi gi laptop-uri la profesori.
europene'
Dl. Schiopu toan ,prr" cd tiebuie sd facem un birou pentru atragerea de fonduri
pentru, exprimate de
Nemaifiind alte disculii se supune la vot 9i se resping. c, 4 voturi
Oltean Nicolae
domnul Grdmada Dumitru Neculai, domnul Negrei viorel-Lucian, domnul
Adrian-Mircea,
Silviu, domnul $tefan Eugen, 4 voturi contra exprimate de domnul Ciolan
domnul Strimfu viorel 9i
doamna Costescu Anisia-deorgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai,

Guqeil[
ablineri, domnul Ciolan Traian, domnul Ghimbigan Adrian-cosmin, domnul
Schiopu Ioan, domnul
Gheorghe, domnul OlaianoE valeriu, domnul Oldianoq Ionel, domnul
qi a statului de
Steniloiu Ioan, proiectul de hotir0re privind aprobarea organigramei
al
func(ii pe anul Z0Zl, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
nrimarului comunei Dumbrivifa, jude{ul Bragov'
"'-il;;irrrrr. se trece la punctui urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sI

7

prezinte Raportul qi Proiectul de hot6r0re, dup6 care se trece la discufii.
Dl. Gugeil6 Gheorghe spune ci de ..uu ti*p 1ucr6m cu acelaqi avocat, domnul Nitu,
din care sd
hxreazdla un prel bunl dar singura problemd este cd trebuie sd prezinte un Raport
te(i'
rezultec6te procer" ,-u,, cdqtigat qi cdte s-au pierdut 9i ce procese am awt cu alli
Dl. primar prezintddate dintr-un raport prezentatde avocat pentru anit 2019-2020'
Dl. Olaianog Ionel spune cd anul treCut discutam despre aceeaqi spe{d qi se. discuta cd
indreptSlitd sd
doamna Loredana nu are destulr experien{a qi intreabi dacd anul acesta nu este
ne reprezinte.

Dl. primar

rdspunde tru, pentru cd doamna Coconete Loredana ocupd postul doamnei

care este in concediul pentru cre;terea copilului.
Dl. Schiopu Ioan spune c5 domnul avocat Nilu lucreazdpe prelul cel mai mrc, fa\d de alli
avocafi, este necesar un avocat, toate procesele pe care le-am avut, in afard de cele pe fond
funciar au fost cdgtigate. Mai spune cd de cdnd este doamna Coconete la Primdria Dumbrdvila
au fost duse toate documentele la domnul avocat qi doregte ca aceasta sd fie mai mult in
preajma avocatului pentru a prinde experienld.
Dl. primar spune ci este de acord.
Dl. Strimtu Viorel spune cd domnul primar a fEcut referire la un Raport al domnului avocat
Nifu qi doreqte sd fie pus la dispozilia consilierilor, precum gi alte rapoarte care vin de la alte
entitAli. lntreabd de ce la contractul de asisten{d juridicd se dd un nume gi la contractul de
consultanld in domeniul achiziliilor publice nu se dd un nume firmei.
Dl. primar spune c5, contractul de consultanld se face pe SEAP.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot gi se aprobi cu 12 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin,
domnul Grdmada Dumitru Neculai, domnul GuqeilS Gheorghe, domnul Negrei Viorel-Lucian,

domnul Olaiano; Valeriu, domnul Oliianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul
Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan gi domnul $tefan Eugen Ei 3 ablineri, doamnu-gojlel.u
Anisia-Georgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Strtmtu Viorel, HOTARAREA
or.j - privind incheierea unui contract de asistenlillreprezentare juridici.
ln continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s[
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrAre, dup[ care se trece la disculii.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd ar dori sd qtie care este firma de achtzilii cu
care se va incheia contractul.
Dl, primar spune cd incredinlarea se va face pe SEAP.
Dl. Ol6ianoq Ionel spune cd a discutat cu cineva din domeniu qi acesta spunea cd ne costi
mai pulin cu o firm6, decdt sd angajdm un om in Prim6rie.
Nemaif,rind alte disculii se supune la vot qi se aprobi cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimb6gan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Guqeild
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul Oliianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul
St[niloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 7 privind incheierea unui contract de consultanf5, in vederea sprijinirii activitnfii in
domeniul achizif iilor.
in continuare se trece la punctul urmitor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul qi Proiectul de hotdr6re, dupd care se trece la disculii.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea intreabd cum s-a oblinut Autorizafia de construire, la termenul
depunerii proiectului de canalizare, atdtatimp cdt nu aveam in proprietate terenul.
Dl. primar spune c[ sunt trei terenuri in acea zond, initial proiectul s-a fbcut pe terenul
vecin, dar celelalte terenuri nu aveau Titlu de propri etate. La momentul cdnd s-a aprobat
proiectul, a dat o declarafie pe propria rdspundere prin care a declarat cd terenul este la
dispozilia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar.

cd este in zona Sit
Dl. Gugeila Gheorghe intreab it dacitnr''r. pot bloca lucrdrile din cauz[

Natura 2000 gi este vorba de o statie de epurare'
Natura
Dl. primar spune c6 a vorbit cu domnul Ionescu Dan gi avem avizul celor de la Sit
apele sE nu fie deversate
2000, piin ,ur. ni se d6 voie s[ facem stalia de epurare cu condilia ca
in lac qi acestea trebuie duse in p6rdul Hamaradia'
SA'
Dl. Guqeil6 Gheorghe sune cd este exact in zonaunde au deversat cei de la Avicod
o
Dl. Strimtu Vioreispune c6 a studiatfoarte bine Raportul de evaluare qi c5 s-a strecurat
electric ai in zon[ existd
mica greqeal[, respectiv se precize azd cdterenurile au utilit61i, curent
comisia de
linia de medie tensiune, dar aceasta nu inseamnd cd au utilitafl. Mai spune cd,
evaluare s[ incerce s[ scad6 preful, avdnd in vederea acestea'
Dl. primar spune cd este de acord'
gaz care ajunge la SC
Dl. Ghimb6qan Adrian-Cosmin spune cd in zondeste gi conducta de
Avicod SA gi gazul este tot o utilitate.
pentru, exprimate de
Nemaifiind alte disculii se supune la vot 9i se aproba cu 15 voturi
Anisia-Georgiana,
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu
domnul Guqeila
domnul Ghimbaqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai,
domnul olaianoE
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-ivlihai, domnul Negrei viorel-Lucian,
Schiopu Ioan, domnul
valeriu, domnul oldianoq Ionel, domnul oltean Nicolae Silviu, domnul
Eugen, HOTARAREA nr' 8 Viorel qi domnul

Staniloiu Ioan, domnul Strimtu

$tefan

in
privind aprobarea achizi{ion[rii de citre comuna Dumbrlvi\a a dou5 terenuri'
in vederea
suprafa{5 de 1500 m.p. si 3000 m.p. situate in extravilanul comunei,
comuna
umptaririi sta(iei de epurare aferentr obiectivului de investifii ,,Canalizare
qi satul Vl5deni, judeful Braqov"'
Dumbrivi{a
- -i;;";tin"L.
primar
se trece la punctui urmaior din ordinea de zi 9i este invitat dl.

s5

prezinteRaportul 9i Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii'
colaborare intre
Dl. primar spune c6 fiecare comisie a fbcut cate o propunere qi sd existe o
ca ceea ce s-a propus Ei este
fiecare preEedinte, secretar al comisiei Ei domnul secretar-general,
acordali 1a qedinfele
legal, s6 fie trecut in termen de trei-patruzile_qi accentueazdpe timpii
sunt lucruri care trebuie
online, persoanele care au dreptul sa participe la qedin!6, dar acestea
hotdrdrilor'
sa le cuprindem in Regulam.ni in zilele de pdnd la semnarea
ptezintd un Proiect de
D-na. Costescu Ariisia-Georgiana ,prrn. c5, conform legii, cind se
comisiei de specialitate
hotbr6re qi se aduc amendamente, secrltarul sau unul dintre membrii
care au fost propuse'
trebuie si prezinte amendamentele gi astdzi s6 se voteze amendamentele
intreabd cum proced6m, astfel'
1 propuse. rMai
tr spune
amendamentele
citeasci
s6
pe
secretar
ruga
va
il
c6
primar
spune
Dl.
3. Domnul primar
c6 nu au depus amendamente toate comisile, a depus doar comisia nr.
2, partea referitoare la
citeqte amendamentele propuse. Spune cd la amendamentul nr.
Consiliului local, cu
completarea art.53, alin. 1-3, nu are nici o leg[turd cu Regulamentul
Codut administrativ Ei acestea nu vor fi cuprinse in Regulament'
Dl. Ol6ianoE Ionei spune c5 viceprimarul ar trebui sd facd numai rapoarte'
pe formd a
D-na. Costescu anisia-ceorgiana spune cd a mai fost o silicitare de modificare
ptezentate sub formi
Regulamentului, in ideea in care suntinumite paragrafe, cate ar trebui
de articole gi nu sub form6 de ftaze,
Dl. primar Spune c5 se va face o renumerotare a articolelor.
.

Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprob[ cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeili
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul OlSianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Sch_iopu Ioan, domnul
Staniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 9 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Funcfionare al Consiliului Local al
Comunei Dumbrlvifa.
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.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se aprobd cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimbdgan
Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitm Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianog Valeriu, domnul
Ol6ianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan,
domnul Strimtu Viorel, domnul $tefan Eugen qi 1 ablinere, domnul Ciolan Traian,
HOTARAREA nr. 10 - privind aprobarea metodotogiei de calcul a pre{ului de referin{I

masei lemnoase pe picior ;i nivelul prefului de referin{i pe specii, grade de
accesibilitate si
i sortimente dimensionale.
rr
^
in continuare se 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 disculii.
DI. Strimtu Viorel spune cd in cadrul comisiei nr. 2 au discutat cu domnul Apreotesei
Gheorghe, Eef distri ct, cain primul rdnd sd aibi in vedere lemnul de foc pentru populafie, sd se
facd rfriturile gi sd reuqim pdnd la sfrrqitul anului sd se dea Ei toate cererile care vor fi depuse
in anul 2021.
Dl. StAniloiu Ioan spune cd, comisia nr. 2 a avut ceva de comentat la acest punct, a propus
ca lemnele de la qcoala de la Vlddeni si coboare la prelul lemnului de la populalie. DoreEte
niqte informalii mai corecte in legituri cu confiscdrile Ei deja este o cantitate de 50 mst de
lemn, conflscata care este in curtea gcolii Ei astfel nu mai trebuie alocatd o cantitate de 100 mst

al

la Ecoala din Vlddeni.
Dl. GuEeild Gheorghe spune c5 a avut o discufie in Eedinla comisiei cu domnul Apreotesei
qi spunea cd sunt peste 50 mst de lemn in curtea qcolii din VlSdeni qi in curtea de la district.
Mai spune cdla gedinla urmdtoare, cind aprobdm cantitatea de lemn pentru $coala Vlddeni, il
vor ruga pe domnul Apreotesei sd le prezinte avizele de insolire a mdrfii, cu care s-au
transportat lemnele din curtea districtului la Ecoala din Vl6deni, c0!i mst au plecat qi cdli mst
sunt la Ecoala din Vlddeni.
Dl. Ciolan Traian spune cd lemnul se dd in custodie pddurarului, el rSspunde de lemne pdnd
le pred5, la qcoal[ sau cui se predau. Mai spune cd nu crede cd se poate incdlzi $coala Vlddeni,
cu crengi, cu s61cii sau arini, trebuie sd aib6lemn bun.
Dl. GuEeild Gheorghe spune ci trebuie si fie lemne bune qi in viitor sd gAndim sE avem qi
gaz qi lemne, pentru cd nu se va incdlzi doar cu lemne, qcoala nefiind izolatdpe exterior.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd din lemnele confiscate s-au dus Ei la unii oameni, care
nu au cu ce sd se incdlzeasci qi aqa nu mai sunt 50 mst Ei cum se va proceda, pentru cd nu
putem cu lemnele confiscate sE incdlzim o Ecoald.

Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar,"rprn. cd am dat

la dou6, trei persoane

recomandate de la compartimentul asistenfd sociald, fErd venituri.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune sd 16s6m aceste lemne confiscate sd meargd la oamenii
care au nevoie, care nu au cu ce si se incdlzeascd'
Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar, spune cd vor fi ajutate cu lemn de foc persoanele
care sunt intr-o situalie foarte grea.
Dl. Oltean Nicolae Silviu rprn. cd sunt niqte vecini cu d0nsul ) care sunt intr-o astfel de

situalie Ei trebuie ajutafi.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se aprobd cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimblqan
Adrian-Cosmin, domnul Gramadd Dumitru Neculai, domnul GugeilS Gheorghe, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq Valeriu, domnul
Ioan,
Oldianog Ionel, domnul Oltean NicoLe Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu
Eugen qi 1 ablinere, domnul Ciolan Traian,
Strimtu Viorel, domnul

domnul
$tefan
HOTARAREA nr. 11 - privind aprobarea volumului de masl lemnoasl care
recolteazl in anul 2021din iondul forestier proprietatea Comunei Dumbrivi(a'
i; .;;tinuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar

se

sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotir6re, dupd care se trece la discufii'
Dl. CuEela Gleorghe spune cd a explicat domnul Apreotesei, dar vine cu o idee ca
licitaliile ,a fr" fEcute in cadrul Primiriei iomunei Dumbrdvila, in Comuna Dumbrdvila, chiar
publice.
qi in baminul Cultural, s[ fie spaliu gi sd fie invitali qi consilierii locali la licitaliile
Dl. Ol6ianog Ionel spune c[ este vorba de lemnul proprietatea comunei noastre.
Dl. Macav"i gt"furr-trrtihai spune c5, comisia nr. 1 a avut un amendament pe preful pentru
populalie, care trebuie s6 rimdni la prelul de anul trecut qi nu la 130 lei/mst cum era in Anexa
la Proiectul de hotdrOre.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd a;a a rdmas preful'
Dl. primar spune cd propunerea ddnsului qi a comisiilor de specialitate a fost sI r[mdnem
cu aceliEi pre! de anul trecut, la lemnul de foc pentru populalie.
Dl. $ieian Eugen spune cd susline prelul de 120 lei/mst, pentru cd dacd lemnul ar fi la
preful de 150 lei-mst iresubvenfionat, Ia 10 mst omul face o economie de 300 Iei. Daci pe
fiecare familie din Dumbrdvtlacare primegte lemn o obligdm sd aibd qi contract de salubitate
pe cdmp qi
cu operatorul, nu vor mai fi probleme cu gunoiul, pentru c5 nu il vor mai arunca
cdEtigi qi Primiria Ei oamenii.
fost
AOiian-tvtircea spune cd dacd Primdria comunei Dumbrdvila ar

Dl. Ciolan

fi

prestatorul de servicii de salubitate, era altceva, dat este o firmd te(6'
Dl. primar spune c6nu este o firmd teg6, este o firmd agreatd, de Consiliul local, cater-a
poate impune.
dat delegarea serviciilor de salubritate. Mai spune cd este o idee bun6, dau nu se
DI. primar il intreaba pe secretar dacd se poate obliga ca tofi cei care beneficiazd de lemn
de foc subvenlionat,lapr"pt de 120 lei/mst, s6-Ei incheie contract de salubritate.
DI. Micu Costel, secretar general, spune c5 nu se pot obliga, iar lemnele nu sunt
subvenlionate, este stabilit un pre! pentru populalia din comun6.
Dl. $tefan Eugen spune cd in anexS preful este de 150 lei/mst.

Dl. Strimtu Viorel spune c6 suntem la'punctul nr. 14 qi nu are nici o legdturd cu preful

pentru populafie, iar ceea ce a propus la acest punct este sd avem Raport de la RPLP Mdieruq
RA din care s6 rezulte prelurile .ui. u, fost licltate, pentru cdla sfdrqitul anului, sd nu vind cu
o noui rectificare begetard negativd'
Nemaifiind alte dlsculii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-il4ircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimb[qan
Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Guqeild Gheorghe, domnul
Valeriu, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Strimtu Viorel,
Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Staniloiu Ioan, domnul
gtefan Eugen
2 ablineri, domnul Ciolan Traian qi domnul Oldianoq Ionel,

domnul

Ei

privind aprobarea prefului de pornire a licitafiilor publice,
privind vinzarea de
organizate de c5tre Regia Publicl Local5 a P[durilor MIierug R.A,
masl lemnoas[, din prJduclia anului z1zlrproprietatea Comunei Dumbrivifa'
"i, ;;;til.r; ," t la punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar s6

H9iARAREA nr. lZ

-

"r.
prezinte Raportul gi Proiectul de hotSrdre, dup6 care se trece la disculii.
Dl. $tefan Eugen spune cd tare mult ar vrea sd facem ceva pentru comunS, sd nu se mai
pun deasupra ni;te crengi Ei
amnce gunoaiele, c6 vine primavara oamenii iqi fac curat in curte,
spune cd dacd ate
pl6tesc-pe cineva si-l duc^d qi acesta aruncd gunoiul in capltul satului. Mai
tontraci nu mai pl[teEte pe cineva s6-i ducd gunoiul, il scoate in fa]a casei.
rSmdnem
Dl. prima6prn. cd propunerea ddnsului Ei a comisiilor de specialitate a fost s[
preful lemnului a
cu acelaEi prel de anul treCrt, la lemnul de foc pentru populafie, pentru ci
scdzut Ei nu putem mdri preful la populafie.
qedinld cine hotSriEte
D-na. Costescu Anisia-deorgiana il intreabd pe domnul pre;edinte de
u..urta subvenlio nare, este hotdrdti prin lege sau este hotirdt6 de Consiliul local'
Dl. $tefan Eugen spune cd prin Consiliul local'
rguli,
D-na. Costescu Arririu-G.orgiana spune c6 prin urrnare se pot impune qi anumite
cu un
vind
dac6 doreEti s6 beneficie zi de o anumitd subvenlionare Ei crede oportun si
-qi
proiect de hot6rdre in aceasta direclie. Mai spune cd s-a sdturat de aceeaEi discufie de fiecare
cu amendd de la
datd ;i conform Legii nr. lOI12006 constituie contravenlie Ei se sanc\ioneazd
licenliat in
500-1000 lei refuzul utilizatorului de a incheia contract cu operatorul de salubritate
sd verifice
aria datdde delegarea respectiv[. Mai spune cd noi trebuie sd punem Polilia 1oca16
obliga{ie prin
cine are contract"cu agentul de salubritate Ei nu trebuie obligat nimeni, este o
lege.

Dl. primar intreab6 care Polilie 1oca16'
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd

cea

pe care o susline domnul primar Ei care nu

este eficientd.

Dl. primar spune cd incepdnd cu data de 1 febru arie 2021 nu mai poate organtza serviciul

de Polilie locald cu trei persoane.
Dl. buEeild Gheorghi spune cd preful la lemne este un pre! bun, la fel ca anul trecut, dar va
fi foarte gieu la acestlrel pentru firmele de exploatare. Mai spune c6 doreqte ca de acelaEi pre!
de 120 lei/mst sb beneficieze qi qcoala Ei institufiile publice.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea intreabd cind a fost vreodatd in ultimii ani, prelul pentru Ecoald ;i

institufii, diferit fa!6 de cel pentru populafie.

Gugeil6 Gheorghe spune cd din'spusele domnului director a fost mai mare prelul
pldtit de ;coald, dectt preful pldtit de populalie.
D1. Ciolan Adrian-Mircea spune cd se adaugd TVA, fiind plititor de TVA.
Dl. primar spune cd este acelaEi pre!, dar la care se adaug[ TVA.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd la masa lemnoas[ este taxare inversd pe TVA.
Dl. primar spune cd qcoala nefiind pl6titoare de TVA se adaug[ TVA-ul'
pl. Strtmtu Viorel spune cE menlindnd 120 lei/mst atunci nu o s6 mai fie diferenle intre
cererile depuse in anul 1OZO ;i cele care se vor depune in anul 2021, Mai spune cd din data de
I martie 2021 se schimbd regulile in ceea ce inseamnd transportul lemnului 9i distribulia
acestuia Ei atunci vor fi cosfuri suplimentare pentru populalie gi prevede o creqtere cu minim
20% pentru buzunarul persoanei, pentru cd dacd se transporti numai cu firme autonzate
trebuie sd creascd prelul cu cel pulin valoarea TVA-ului.
Dl. primar rprp c6, cheltuleli in plus vor solicita pentru transport, prelul lemnului este
acelaEi, firma dL transport in loc sd ia 100 lei, va lua 120 lei, dar nu are legdturd cu preful
stabilit de Consiliul local.
Dl. Ol6ianog Ionel spune c6 s-a discutat Ei la Eedinla pe comisie, dacd rdmdne la acest pre!
ne convine, dar s6 nu ne lovim de partea cealaltd, sd nu gdsim firme qi sd nu aibd cine si le
presteze pe picior, pentru ci la firm[ nu ii convine cu acei bani.
Dl. Negrei Vioiel-Lucian spune cb s-a aprobat preful pentru prestalii de l20lei/mst Ei am

Dl.

majorat pentru prestalii exact din acest motiv, pentru a gdsi prestatori de calitate.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune c[ referitor la transport, nu ne priveEte acest lucru, iar
referitor la cine tragelemnele qicine le aduce la drumul auto este treaba ocolului silvic, iar noi
am aprobat preful ca lumea sd fie mullumitS.
Oi. Sctriopu Ioan spune cd in urmd cu cdfiva ani, Consiliul local a dat tutela la Miierus si in
lege scrie clar ce obligalii au ei, este societate ;i trebuie sd-qi facd profitul.
am mirit prelulpentru prestalii de la 100 lei/mst, la 120 lei/mst.
Dl. primar
^Schiopuspune cd
Ioan spune cd in unele comune preful este mai mic decdt la noi, este chiar Ei de
Dl.
80 lei/mst.
Dl. primar spune cd poate in comune cu composesorate, la Codlea de exemplu, prelul
lemnului de foc pentru populalie este de 130 lei/mst.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimbdqan
Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Guqeild Gheorghe, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq Valoriu, domnul
Ol6ianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan,
domnul Strimtu Viorel, domnul $tefan Eugen qi 1 ablinere, domnul Ciolan Traian,
HOTARAREA nr. 13 - privind aprobarea pre(ului de vdnzare cu aminuntul Ia masa

lemnoasl fasonati Ia drum auto, proprietatea Comunei Dumbrivi{a.
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul qi Proiectul de hotdrdre, dup6 care se trece la discufii.
Dl. $tefan Eugen propune pe domnul consilier local Olaianoq Valeriu in functia de
pregedinte de gedin!6 al Consiliului Local, pe o perioadd de 3 luni, incepAnd cu luna februarie
2021, aga cum s-a stabilit, in ordinea vArstei.

de
Nemaifiind alte disculii se supune la''rot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate
domnul Ciolan Adrian-Mi rcea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimb6qan Adrian-Cosmin, domnui Grdmad[ Dumitru Neculai, domnul Guqeila
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul l.ll.ryL.an, domnul
Valerii, domnul Oliianog-Strirnt,
Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 14 St[niloiu Ioan, domnul
privind alegerea domnului consilier local Olaiano; Valeriu_ in _func(ia de preqedinte de
februarie 2021.
ledinti, pe o perioadl de 3 luni, incepflnd cu luna
Dl. $tefan Eugen spune cd pentru^punctele 17,18 gi 19 Rapoartele de activitate vor fi
predate la secretariat qi apoi vor fi publicate pe site-ul Primdriei'
' in continuare se trecela punctul urm[tor din ordinea de zi: discufii gi diverse.
cd
Dl. Gugeil6 Gheorghe spune cd se face o creq6la Dumbrdvi\ain viitor qi are o informalie
primar lein urm6 cu dou6 luni i-au pri.it de la Codlea nigte jucdrii pentru creg[ qi cd domnul
a dat cagi cadouri de crdciun qi il intreabd dacd este aEa.
Dl. primar r6spunde cd am primit jucarii gi toate acele jucdrii sunt depozitate in cladirea
anex6.

primar
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd in gedinla trecut6 s-a stabilit c5 domnul
va cere niqte oferte de la agenli de salubritate.
Dl. primar spune c6 se lucreazd la intocmirea Caietului de sarcini Ei siptdm0na viitoare
qi inviti consilierii care pot
avem o intdlnire cu consultantul care intocmegte caietul de sarcini
2021,1a ora 12
participa miercuri, 3 februari e ZO2l,la ora 12. Mat spune cd in data 8 februarie
puG-ul localit61ii, este anun] publicat 9i pe site qi se va line
avem dezbatere public[ legatdde
pe

aplicaliaZoom'

'
,-^ e1 r-f+aolrx ^o ,:rn'nnrrl
viceprimar cum se organlzrcazdla
domnul rrieenrim
D-na. Costescu Anisia-Georgiana il intreabd pe
deszdpezire cu cele doud persoane de la salubritate'
Dl. Negrei Viorel-Lucian spune cd domnul Simion Ioan atunci cdnd ninge porneqte
Gheoghe cand nu
buldoexcavatorul qi nu se opregte decdt lapauzade masd, iar domnul Ciolan
este la gunoaie, deszdpezeqte cu vola, ceea ce au fEcut;i astdzi
pentru recens[mdntul care
D-na. Costescu Anisia-'Ceorgiana intreabl cum se fac pregdtirile
va avea loc in anul202l.
pentru cele trei
D1. primar spune ci a solicitat Consiliului local s6-i aprobe organigrama,
de la
posturi, dar aga recensamdntul se va face de trei oameni, ddnsul, secretarul 9i doamna
Registrul agricol.
cdini
D-na. Costescu Anisia-Georgiana doregte si se adauge gi reconsdmdntul animalelor,

gipisici.

Dl. Olaianog Ionel, spune referitor la firma de pazd c6 qi

e

dacd ar

,,..^:mai mari 9i
fie costuri

ordinea qi eficienla era la in61!ime.
Dl. Strimtu Viorel spune c6 anul trecut Consiliul local a votat proiectul cu creqa Ei il
fiind in disculie
intreaba pe domnul primar la ce concluzie s-a ajuns cu spaliul pentru aceasta,
;i varianta cu spaliul de la district.
pentru
Dl. primar spune cd dup6 ultimele standarde se solicitd un spaliu intre 350-450 mp
la Cristian qi s-a
creg[, dar nu avem un astfel de spaliu. Mai spun e cd aparticipat la o intdlnire
in
discutat ca pdndla data de 15 februarie 2021 sd se suspende proiectul, si gSsim o variantd
care si inchiriem un spafiu, la fel cum are ;i Comuna Cristian'

D-na. Costescu

Anisia-Georgiunu''intreabS la ce spaliu s-a gdndit domnul primar.
Dl, primar spune c5 nu avem un astfel de spaliu gi nici in comuni nu crede cd existd un
astfel de spaliu.
Dl. Oltean Nicolae Silviu intreabd dacd trebuie spaliul pe un singur nivel sau pe mai multe.
Dl. primar spune cd se poate gi pe mai multe.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune ci dispune ddnsul de un spaliu mai mare, pe mai multe
nivele.
Dl. Strimtu Viorel spune cd s-a aprobat o tdiere de lemne in zona pdrdului Cheii, care va
avea loc in primdvar6 qi acolo au fost probleme cu alimentarea cu apd a Dumbrivilei 9i trebuie
si fim atenli, sd-i urmdrim cum lucreazd".
Dl. primar spune c[ aceste t[ieri trebuie fdcute in perioada in care este inghetat afard.
Pregedintete Oe qedinla constatdnd cd ordinea de zi este epuizatd, nemaifiind alte disculii,
mullumegte domnilor consilieri pentru participare gi declard inchis6 qedinla extraordinard a
Consiliului Local.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare, din care un exemplar
la dosarul gedin{ei Consiliul Local DumbrSvila gi un exemplar se inainteazd' la Institu}ia
Prefectului, Judeful Bragov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
OlaianoE Valeriu

Secretar general
Micu Costel
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