
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI DUMBRAVITA

nOTARARPA nr.18.
din 31 martie 2021

- privinct aprobarea procesului-verbal al ;edinlei anterioare a Consiliului Local din datu de

26febraarie 2021

Consiliul Local al comunei Dumbrdvifa, Jtideful Bragov, intrunit in gedin{d ordinar6 la data de 31

martie 2021;
AvAnd in vedere Ploiectul de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a

Consilinlui Local din data de 26 februarie 2021 qi Raporrul;
inbazaprevederilor art. 138, alin. (i5) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;

!n temeiul art. 139, alin, (1), afi.796, alin. (1), Iit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

administrativ:

sorARA$rn:
Art.1.- Se aprobi procesul-verbal al qedinfei anterioare a Consiliului Local din

data de 26 februarie 2021, anexd la prezenta hotdrdre.

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

general.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Olaianog Valeriu Avizat

Secretar general
Micu Costel

Prczctrla ic dlfuz(ad :

- un s. dos. CorL\iliul local
-ilr s (los.ColNlichol&Ari
- un q. Lstihrlia Preldrlui, Juddul Bt4ov
- un s. alitaj
prezenta hottrrire a fost adoptattr in gedinJa din data de 3l nrartie 2021, cu un nurnir de 15 voturi pentru, din Irumtrrul total de 15 consilieri

prczenfi (participanfi) Ei 15 consilieri in functie.



JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVITA

Anexa
la H.C.L. nr. 1 8 din 3 1.03.2021

convocare, Convocatotul, Referatele de

transmise consilierilor locali prin e-mail.

locali Proiectul ordinei de zi, cuprins in

anterioare a Consiliului Local din

PROCES.VERBAL

incheiat azi, 26 februarie 2021, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local

Dumbrdvi!a

$edinla ordinari a Consiiiului Local Dumbr[vi{a a fost convocat6 de domnul primar Popa

Zachiuprin Dispozilia nr. 50 din 19 februarie202l, in conformitate cu prevederile art. 133,

a1in. (i)qi ar1. 734, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ.

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

aprobarea modalitalii de desfE$urare a qedin{elor Consiliului Local qi a qedin{elor pe comisii

de specialitate in perioada stdrii de alertd, s-a aprobat ca desfr$urarea gedinlelor de lucru a1e

Coniiliului Local iqedinle pe comisii cle specialitate, gedinle ordinare qi gedinle extraordinare)

sd aiba loc prin intermediul mijloacelor electronice gi telefoanelor mobile, pe toatd perioada in

care a fost instituit6 starea de alertd, cu posibil ttatea prelungirii, conform actelor normative

incidente.

$edinla s-a desfEgurat prin intermediul mijioacelor electronice, respectiv aplicalia Zoom.

La qedinla participa iei i 5 consilieri locali. De asemenea participd primarul comunei,

domnul Popa Zachiu, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel, doamna Ciolanel

Lenica, q.f biro, contabilitate, buget, impozite qi taxe, doamna Coconete Loredana, consilier

juridic, domnul Oldianoq Dan-Valeriu,
Materialeie gedinfei, respectiv Dispozilia de

aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotdr6re au fost

Preqedintele de gedinli prezintd consilierilor
dispozilia de convocare gi convocator, astfel:

1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei

clata de 28 ianuarie 2021, adoptarea Proiectului de hotSrare;

2. Raport privincl aprobarea relelei gcolare a unitAlilor de inv6!6mAnt preuniversitar de stat

din Comuna DumbrdviTa, pentru anul qcolar 2O2t-2022, adoptarea Proiectului de hotdrAre;

3. Raport cu privire la aprobarea situafiilor financiare anuale qi a anexelor 1a acestea, conful

de execufie, pentru anul2020, adoptarea Proiectului de hotdrfire;

4. Raport privincl aprobarea organigramei Si a statului de functii pe anul 2021, pentru

personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrdvila, judelul

Braqov, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

5. nupo,t privind stabilirea limitei extinderii intravilanului Comunei Dumbrdvila, Judelul

Braqov, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

6. Raport privind acordarea unui stimulent financiar penfru nou niscufi, adoptarea

Proiectului de hotdr6re;
l. Raporl privind acordarea unni stimulent financiar pentru constituirea familiilor,

adoptarea Proiectului de hotdrAre;
d. Raport privincl acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de cdsdtorie si

pentru ?mplinirea vArstei de 100 de ani, adoptarea Proiectului de hotirdre;
9. Disculii gi diverse.



Donrnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctuiui nr. 5, Raport privind

stabilirea limitei extinderii intravilanului Comunei Dumbrivila, Judeful Braqov, adoptarea

Proiectului de hotdr6re,

Dl. Strimtu Viorel propune clomnului primar, care este iniliatorul punctelor 6,7 Si 8, dac6

doreqte, sd le retrag[ de pe ordine a de zi qi sa le discutim dup6 aprobarea bugetului pe anul

2OZl,, lin6nd cont cd este o sumd de aproximativ 25 mli Euro, dupd calculele dAnsului qi

aceastd sumd ar trebui cuprinsd in buget.

Dl, primar spune cd nu doreqte sd retrag6 de

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd

ordinea de zi.
Dl. primar spune cd iniliatorul unui Proiect c1e hotirAre are dreptul s5 scoatd de pe ordinea

de zi proiecful respectiv.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd nu are nici o explicalie.

Dl. primarspune cd mai sunt de oblinut nigte avize.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd este o propunere ilegald pe care o inainteazd

Consiliului 1ocal.
preqedintele de qedinla supune la vot qi se aprobi cu 15 voturi pentru, exprimate de

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

domnul Ghimbagan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Guqeila

Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE

Valeriu, domnul Oldianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul

Staniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, ordinea de zi'

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

Raportul gi Proiectul de hotdrAre, dupd care se trece la disculii'
Nemaifiind alte disculii ,. rrprr. la vot gi se aprobS cu 15 vofuri pentru, exprimate de

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

domnul Ghimbagan Adrian-Cosmin, domnul Grimadd Dumitru Neculai, domnul Guqeila

Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq

Valeriu, domnul Olaianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Loan, domnul

StAniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr' 15 -

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

de 28 ianuarie 2021.
in continuare se trece 1a punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl' primar si

prezinte Raporlul gi Proiectul de hotdrdre, dup6 care se trece la disculii'
Dl. Ghimbaqan Adrian-Cosmin spune cd in legdturd cr"r num6rul de clase qi spaliile aferente

acestora, trebuie s6 se mai facd niqte spalii. Mai spune cd anul trecut s-a aprobat achrziTioarea

unor containere gi gcoala are nevoie de acestea sau s5 mergem pe vafianta de extindere a

spaliului. intreaba c1ac6 mai achizilionim containerele sau continudm cu o extindere sau un alt

corp al qcolii.
Dl. primar rdspunde cd a vorbit

sd facem un corp nou de clddire in
sd cuprindd trei s61i de clas6.

Nemaifiind alte disculii se supune 1a vot qi

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan
domnul Ghimbiqan Adrian-Cosmin, domnul

pe ordinea de zi proiectele respective'

de ce scoate domnul primar punctul 5 de pe

cu directorul qcolii gi ii sunt necesare trei clase 9i propune

curtea gcolii, unde au fost vechile toalete, un nou corp care

se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de

Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
Gramacla Dumitru Neculai, domnul Guqeild



Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq

Valeriu, domnul Olaianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul

Staniloiu Ioan, dornul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 16 -

privind aprobarea refelei qcolare a uniti{ilor de inviflmflnt preuniversitar de stat din

Comutra Dumbrlvi{a, pentru anrtl gcolar 202L-2022.

in continuare se trece 1a punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s5

prezinte Raporlul qi Proiectui de hotdrdre, dupd care se trece la discufii.

D1. Strimtu Viorel spune ci 1a qedinJa comisiilor de specialitate, la comisia nr. 2 nu a fost

prezentd doamna contabilS, au discutat in altd vartantd, dar au o problemd cu contul de

execulie. Mai spune cd sumele sunt bine din punct de vedere contabil, financiar, dar pAn61a un

punct, la punctul in care s-au fdcut anumite lucrdri in comuna Dumbr6vila, respectiv lucrdrile

d. u-.ruj are a celor doud parcuri pentru copii gi la lucrat'ea de la poqt6 Ei in urma unui control

pe care l-i f6cut alaltdieri i gasit difeenle mari la cantitalile de lucrdri, care au fost aprobate de

iomisia de receplie. intreab d dacd dAnqii voteazd aceste sume, ce se intAmpla dacd lucr[rile nu

au fost executate cum ar fi trebuit, dupa caietul de sarcini.

Dl. primar spune c[ lucrarile au fost decontate din punct de vedere contabil, in urma

verificdrilor pe teren, fbcute de comisia de receplie'
Dl. Strirntu Viorel spune cd domnul primar a numit aceastd comisie de recep{ie 9i trebuie

sd-qi asume dansu1 in primul rdnd, dacd ceva nu este in regu16.

bl. primar spune ia dansul iqi asumd de la semnarea contractului gi pdnd la ftnaltzarea

lucrarii. Mai spune cd domnul Strimtu Viorel nu poate face un control gi singura institulie care

controleazd o Primdrie este Curtea de Conturi.
Dl. Strimtu Viorel spune cd toJi consilierii au dreptul de a controla ce se intAmpla in

comunS.
Dl. primar spune cd nn a controla, ci a verifica.
Ol. Strimtu Viorel spune c[ lucrdrile de la pogta gi de la parcurile de joacd nu sunt fdcute in

totalitate, la parcuri lipieqte mobilier gi domnul viceprimar i-a spus cd se afl6 intr-un spaliu al

prim6riei qi ionstructorul va veni s6-l mont eze, dar lucrdrile nu sunt fEcute intr-o oper6 de

art6, cum se scrie intr-un contract, iar la pogtd s-a cheltuit banul public aproape degeaba.

Dl. primar spune c6 datorita condiliilor de la sfArgitul anului cele doud locuri de joacd sunt

in custodia primdriei, intr-un spafiu al primdriei, sunt platite gi dupa data de I martie 2021

vine constructorul gi acestea vor fi montate gi finalizate lucrdrile.

Dl. Strimtu Viorel intreabS de ce s-au p16tit, pdnd nu au fost executate 100%'

D1, primar spune cI 1e-au adus in data de 20 decembrie 9i era frig 9i nu mai puteau fi
montate gi sunt in custodia Primdriei, avem proces-verbal de custodie.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd nu a vdzut acel proces-verbal de custodie'

intreaba cum face comisia de receplie, receplia in condiliile in care la simpla privire a lucrdrii

gi a ceea ce este pe deviz, se vede cd au fost umflali atAt metri pdtra\r, cdt 9i anumite alte

iucruri. Spune cd li pogtd lipsegte o lampd, sunt qi alte lucruri care nu sunt fbcute cum trebuie'

intreaba ie face comisia de receplie qi de ce din comisia de receplie face parte un polilist loca1

qi de ce din comisia de achizilii face parte acelagi polilist local, cAnd avem printre consilieri,

persoane care au experien{a in construcfii, persoane care au experienld de conducere qi noi

punem in comisie trn polilist local, care nu iqi face treaba lui.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune c6, comisia de receplie are un preqedinte in persoana

viceprimarului gi trebuie sd-gi asume in totalitate ceea ce au semnat.



Mai spune c[ d6ngii se pot adresa forurilorde control, cum a spus qi domnul primar, Curtea

de Conturi gi referitor la execulia bugetard a$a se procedeazd, tar comisia de receplie s[

semneze cdnd lucrarea este conform devizului.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd cine este in cornisia de receplie, incepAnd cu

noul mandat qi cine este preqedinte'
Dl. primar spune c6,^comisia de receplie se nume$te pentru fiecare lucrare, este stabilitd

conform legii, este stabilita prin Dispozilia primarului, iar pregedintele comisiei de receplie

este viceprimarul gi in comisiile de recepfie sunt 9i consilieri locali.

Dl. NLgrei Vioiel-Lucian, viceprimar, spune cd au fost pe teren, impreuni cu constructorul

gi acelaqi 1u.* puteau s6-l fac6 gi ddngii dac[ vroiau sd verifice, s6-1 cheme pe ddnsul qi

impreund cu costtuctorul verificau lucrdrile.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd pe domnul viceprimar l-a chemat domnul

Strimtu Viorel, astdzi.
Dl. Strimtu Viorel spune

gi vor lua mdsuri.
c[ in momentul in care iqi asumd cineva prin semndturd, rdspunde

D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd pentru ce

Dl. primar spune cd au fost achizlionate in anul
s-au luat camere video'
2O2l gi nu are legdturd cu execulia

bugetar6.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 12 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin,

domnul Gr6mad6 Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Negrei Viorel-Lucian,

domnul olaianog valeriu, domnui oldianoq Ionel, clomnul oltean Nicolae Silviu, domnul

Schiopu Ioan, domnul Staniloiu Ioan 9i domnul $tefan Eugen 9i 3 ablineri, doamna- 9o.tlt:t:
Anisia-Georgiana, domnul Macavei giefan-Mihai, domnul Strimtu Viorel, HOTARAREA

nr. 17 - cu privire la aprobarea situafiilor financiare anuale 9i a anexelor la acestea,

contul de execu{ie, pentru anul 2020.- 
i, .ortiruap se 

^trece 
la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul qi Proiectul de hot6r0re, dupa care se trece 1a disculii.

Dl. Strimtu Viorel, propune, in numele mai multor consilieri locali, un amendament la

proiectul de hotSrare, Spune c6 este un amendament mai lung, are nou6 puncte, pe care vrea

s6-1 prezinte.
ol. primar face l.emarca c[ amendamentele se depun la qedinlele comisiilor de specialitate'

D-na, Costescu Anisia-Georgiana spune c6 amendamentele se depun gi in timpul gedintei.

Dl, Strirntu Viorel prezintd a,r.ndu-"ntul proplls: se renunld 1a funolia oontractualS de

execulie de administrator public, se desfiin\eazd funclia publicd de execulie de auditor, nu se

infiin[eazd un nou post de consilier juriciic, se desfiinleazd cele trei posturi de paznic, se

infiinleaz6 un depaitament de fonduii europene alcdtuit din trei persoane, de la postul de

administrato. prbiic ai dou6 de la pazmci,la Polilia locald se menlin cele cinci posturi de

polilist local, cu menliunea ca unul sd devind funclie publicd de conducere, in cadrul

d"purtu..ntului de stare civild, autoritate tutelard, asistenld social6, relalii cu publicul,

secretariat, arhivd, se infiin{e azd o funclie contractual6 de execulie, inspector de specialitate,

pentr-r"r asistenld sociald, la compartimentul contabilitate se desfiinleazd funclta publicd de

Lxeculie de reierent gi se infiinleaz[ funclia contractual6 de inspector de specialitate gradul I,

iar la salubritate r6mAn toate cele patru posturi, nu se desfiinleazd' nici unul, dar unul se

transformd in muncitor calificat.



Dl, oraianog valeriu spune c[ nu este de acord s6 se supund 1a vot amendamentul, pentru

c6 domnul Strimtu Viorel avea dreptul ca aceste propuneri sd le cuprindd intr-un Proiect de

hotdrare qi s[ se discute in comisiile de specialitate.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana rpun. c6 se poate discuta acum' Mai spune cd au propus

un amendament qi se supune votului, aceasta este procedura'

Dl. oltean Nicolae Silviu intreaba cum poate vota ceva despre care nu s-a discutat in

comisiile de special itate.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ca clinsul se poate abline, nu trebuie sd voteze

ot'Jf'atoran 
Adrian-Mircea spune cd putem aproba organigrama propusd c1e primar, ori nu,

organigrama primSriei o face strict concluc6t-orul unitalii, strict primarul. Mai spune cd,

construclia organigramei st[ doar in puterea primarului'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ca, Consiliul local hotdrdqte qi dinEii pot veni cu

nu sunt in pozilia de a construi organi gtama'

cd sunt in pozilia de a aproba 9i de a veni cu

amendamente la organigramd.
Dl. prima, ,punE cAtomnul Ciolan Adrian-Mircea a avut p:rfec]A dreptate, primarul unui

UAT este singurul care poate propune organigrama, primarul poate line cont de

amendamentele fbcute de consilieii ,uu nu ql i; cazul de fa\d d6nsul nu iqi asumi

amendamentele propuse de domnul Strimtu viorel qi supune spre aprobare organigrama pe

care au primit-o consilierii 9i care s-a discutat in cadrul comisiilor de specialitate

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune ci domnul pregedinte, conform legii supune la vot

amendamenful p-p* de danqil qi daca colegii consilieri consider6 cd nu au inleles ceea, din

ce s-a expus, pot explica mai departe, i\aui spune c6 dac6 nu doresc s6 aprobe acest

amendament, se supune votului qi nu se voteazd'

Dl. olaianog valeriu spune c6 orice gedinla de consiliu local are o ordine de zi qi ddnsui

are obligalia sd supuna la vot ceea .. .ri. pe ordine a de zt gi arnendamentul ddnqilor nu este

pe ordinea dezi',., 
Aniciq- Georsir - ^nain ta cdrrelnstitulia Prefectului o adresd

D-na, Costescu Anisia-Georgiana spune c6 va tl

pentru c[ nu a$a se desfagoara qedinleie, amendamentele se pot aduce qi in cadrul qedinlelor qi

se supun 1a vot qi cine nu este de acord-cu amendamentul, nu-l voteazd, se abline sau voteazS

contra.
Dl. Olaianog valeriu spune cd suntem la organigram[ 9i organigrama o face doar primarul'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd nu este adevdrat'

Dl. Schiopu loan spune ca suplim.r1tur.u ordinei de zi o face doar primarul'

Di, OlaianoE Valeriu spune c6 suplimentarea o face domnul primar qi se aprobd in acelaEi

timp cu ordinea de zi, cAnd incepe qedinta'

D1, Olaianog Valeriu spune c6 in viittr se pot depune amendamente, dar sd intre in ordinea

amendamente
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune ca dAnqii

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune

de zi.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana il

obligat sa aibd cinci poliliqti locali, prin

Dl. primar r6sPunde da'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune

se recomandd sa fie un polilist local la 1000

intreabd pe domntll primar, incd o datd, dacd este

lege.

cI este o minciund, nu este obligat 9i conform legii

de iocuitori.



din Primdrie.
Dl. Strimtu Viorel spune

domnii consilieri considerd

D-na, Costescu Anisia-Georgiana il intreab[ pe domnul primar de ce nu s-au fbcut

angajfuidin anul 201 8 sau 201 9, cdnd a fot aprobata ultim a oard organigrama.

Dl. primar r6spunde c6 s-a aprobat organigrama in luna octombrie qi din luna ianuarie nu s-

a mai putut orgafiza concurs'
D-na. Costesctl Anisia-Georgiana intreabd de ce'

Di. primar spune cd trebuia aprobata din nou organigrama' 
ice act

D-na. Costescu Anisia-Geoigiana spune cd este incd o minciuna, pentru cd or

administrativ produce efecte pdna la abrogare, anulare sau modificare. Mai spune cd dacd era

cum spune domnul primar nu se mai put6a desfbgura activitatea, pentru c6 nu ar mai fi fost

valabila organigrama. Spune c5 se puteau organtzaconcursuri gi sd aduca oameni in Prim[rie

qi sE nu mai dezinformeze domnul primar, * oln cauza consiliului local nu merge treaba in

Primdrie, cd se blocheazdactivitatea, cd nu este organigrama Ei ci se pot face angajdfl la acest

moment.
D1. primar spune cd peste 45 de zile'

Dl. Oltean Nicolae Silviu spune sd scoatd domnul primar organigrama de pe ordinea de zi

qi si se organrzeze concursuri. . r----: ^.--^-
D-na. Costescu Anisia-Georgiana Spune cd nu se pot accesa fonduri europene cu paznlcll

c6 ddnsul a fEcut un amendament 9i o propunere realista 9i dac6

cd nu vor sb o voteze, din moment ce a citit amendamentul, este

treaba ddngilor , ,.---i---^-.1 - .

Dl. Schiopu Ioan spune c6 nu este legal s6 propuna d6n9ii la vot, numai primarul vine cu

suplimentdri.
D-na, costescu Anisia-Georgiana spune c6 este lega1.

Dl. Strimtu viorel spune c6 trebuie citita legea qi in rrn.lie de rezultatul eare va ft' vor

trebui s6 atace ia Institulia Prefectului aceastd hotdrire, indiferent de rezultat'

Dl. Schiopu loan il intreab[ pe secretarul general dacd este adev[rat ce spune doamna

costescu Anisia-Georgiana qi domnul Strimtu viorel.

Dl. Micu Costel, ,iun. # citeasci domnii consilieri articolele de lege la care fac referire,

iar dac6 nu, vom citi impreuna din codul administrativ'

D-na. Costescu ,q.nisia-Georgiana spune cd sd demonstreze secretarul cr nu au dreptate,

pentru cd dAnsul este responsabil cu legalitatea'

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune .ioln punct de vedere etic, iniliatorul acelui amendament

trebuia sd spun6 conforn c6rui articot din codul administrativ depune respectivul

amendament ii solicitd sE fie supusd la vot organigrama propusd de omnul primar '

Dl. Micu Costel, spune c6 acesta nu este un amendament, este un a1t Proiect de hotdrdre

practic, acesta schimba intreaga organigramd, se schimbd Proiectul de hotdrAre'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana ,prn. cd este un amendament 9i este legal s6-1 depun6'

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune ca dangii au schimbat in totalitate organigrama propusd de

primar.
Dl. Gugeil6 Gheorghe spune cd am avut posturi libere, respectiv cel de 1a p6m6nturi, pentru

eare afost organ rzat un concurs, s-a ocupat postul gi doamna eare a venit a stat cdteva iuni qi a

plecat qi de aproximativ trei ani acel posi nu a rnai fost scos la concurs. Mai spune cd qtiam cd

doamna Viorica va ieqi la pensie qi ciede cd puteam angaja o persoand 9i c[ putem angaja pAnS

la un num6r de 43 de persoane la Primaria Dumbr6vi{a, fiind prevdzut in lege'



Dl. primar spune cd numarul maxim deposturi pentru uAT Comuna Dumbravila este de

35 posturi, inclusiv demnitarii. 1 1.. 
^-^L-.^ 
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Dl. Guqeila Gheorghe spune c6 in rege scrie cdra o populalie intre 5-7 mii de locuitori se

pot angaja p6nd b ai de persoan. ,nu*Iirr. Mai spune cd ceea ce a propus domnul Strimtu

Viorel este bine punctat qi claci nu trece organigrama in aceastb qedin{6, s6 lu[m in

considerare aceste ProPuneri.
Dl. Macavei $tefan-Mihai spune ca in codul administrativ la capitolul 3, secliunea l'

articolul 43 a fost modif,rcat. Citeqte articolul respectiv.

Dl. Ghimbdqan Adrian-Cor.i, spune cd art. 138, alin. 12 prevede exact ce a punctat gi

domnul Macavei $tefan-Mihai. Citeqte arlicolul respectiv:

D-na. costescu Anisia-Georgiana solicita sd fie supus 1a vot amendamentul, conform legii'

Dl. oltean Nicolae Silviu spune c6 respectivele amendamente nu au fost prezentate in

comisiile de specialitate qi nu au fost tranimise scrise, pe ddngii nu i-au consultat qi acum

donrnii de la usR doresc s6 schimbe proiectul de hotdiare, care a fost prezentat in comisiile

de specialitate gi mai spune c6 trebuie s6 fie informali din timp, s6 se discute in comisiile de

specialitate
D_na. costescu Anisia-Georgiana spune cd are dreptur s6 vin6 cu amendamente Ei dacd s-a

venit cu acest amendament qi nu s-a in1.t", gi dAnqii cloresc sd facd ceva pentru cetaleni, se

poate discuta acum, in qedinia, dar sd nu se spun6 nu din prima sau sd nu li se dea dreptul sd

voteze un amendament conform legii, pentru cd clomnul secretar nu cunoaqte iegea sau

domnul primar, care este primar de 16 ani'

Dl. primar spune c6 singurele dou[ hotarari pe care nu le pot inilia consilierii 1oca1i sunt

organigrama gi bugetul locai, ra buget se pot face amendamenie c1e c6tre toli cei 15 consilieri

loJali,irrmdnd ca p-rimaml s6-qi asume respectivele arnendamente'

D-na, Costescu Anisia-Georgiana spune cd a discutat cu juristul d6nqilor qi este in

atribuliile consiliului local de a aproba organigrama sau de a aduce modificdri la aceasta qi

domnul primar nu are putere absolirta urrpiu or[anigramei sau asupra bugetului. Mai spune cd

dac6 domnul pregedinte supune la vot sau nu ac-est amendament, sd facd cum considerd

dAnsul.
Dl. olaianoq valeriu spune c6 dansul considerd c5 poate fi un amendament' dar dacS

confirma qi domnul primar gi domnul secretar c6 organigrama o face numai domnul primar, nu

poate sd pun[ pe ordinea de zi amendamentul'

D-na. costescu Anisia-Georgiana spune c6 este exclus acest iucru qi domnui preqedinte de

qedin!6 este consilier local, care votea)a amendamente la Proiectele de hotdrdri, pe fond qi pe

form6 qi nu este domnul primar cel care hotdrdqte, consiliul local hotdragte cum pleacd

organigrama in lunile utmitoare.
Dl. primar o intreab[ pe doamna costescu Anisia-Georgiana dac6 o treime din

locali sau zece consilieri locali, pot propune un Proiect de hotdrAre privind

organlgramel.
D-na. costescu Anisia-Georgiana spune cd nu are nici o legdtur5, consiliul local hotdraqte,

primarul vine cu propunerea, pentru ci qtie ce departamente are nevoie gi dac6 consiliul local

doreqte departament pe fonduri europene, domnul primar trebuie sd ducd la indeplinire

hotdrdrea Consiliului 1ocal.

consilierii
aprobarea



Dl. primar spune cd in calitate de iniliator al proiectului privind organigrama, nu

este de acord cu amendamentur propus de domnul Strimtu viorel gi il roagd pe domnul

pregedinte de qedin!6 s[ supund 1a.vot Proiectul de hotdrAre'

D-na. costescu Anisia-Georgiana spune cd dacd domnul primar nu este de acord cu

amendamentul domnul primar trebuie si-qi retragd Proiectul de hotdrdre de pe ordinea de zi qi

s6 nu re refuze dreptul de a depune amendamentul qi a-r supune spre votul consiliului local'

Mai spune c6 domnul primar incalcd din nou legea gi nu d6nsul, ci domnul preqedinte de

qedinla conduce qedinla, Spune cit dacitnu se supune votului amendamentul propus' domnul

primar trebuie s6-gi retraga proiectul de hot6r0re de pe ordinea de zi, Spune c6 domnul

pregedinte de qedin!6 are obligalia sa supuna votului amendamentul propus de colegul dansei'

D1. Strimtu viorel spune c6 dac6 ru fu."- lucrur,e cum trebuie, in mod legal, se creeazd

un prececlent, adic6 s6 nu se supun[ la vot un amendament cerut de un consilier local, inbaza

ordinei de zi.
D1. Olaianoq valeritr spune c6 vorbeqte ca qi consilier local qi c6 este de acord cu

amendamentele, dar i se pare un non sens din moment ce organigrama o face primarul' dansul

nu a fost invitat la disculiire despre acest amendament qi i-ar fi placut sd se discute in comisiile

de specialitate, acesta este un vot pe repecle inainte, in 1oc s6-1 aprofundeze'

D_na. costescu Anisia_Georgiana spune c6 erau opt sau zece consilieri la o mas6, la care s-

a discutat despre acest amendament. Mai spune ,e ,. fac6 cum se doreqte qi va ataca in

contencios aceastd hotdr6re.

D1. Ciolan Adrian-Mircea spune c6 cine nu este de acord, are drepful s6 atace aceasta

hot6rAre.
Dl, Ghimbdgan Adrian-Cosmin prezintd' art' 12 clin Codul administrativ 9i spune139, a1in,

c5 trebuie sd lubm act de acest articol'

Dl. Olaianoq Valeriu spune cd ia act de acest arlicol 9i propune votarea punctului 4'

organigrama' ., 1 -L -t ^^ -^^-:-fta ^r, ( rrnf ' nate de
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se respinge cu 5.voturi penttu' exprln

domnur Gr6rnad6 Dumitru Necurai, domnul Negrei vioiel-Lucian, domnul oltean Nicolae

Silviu, domnul Schiopu Ioan qi domnur $tefan Eug.r, 4 vofuri contra exprimate de domnui

ciolan Adrian-M trcea, doamna costescu Anisia-de orgta*a, domnul Macavei $tefan-Mihai,

domnul Strimtu viorel qi 6 ablineri, domnur cioran Traian, domnul Ghimbiqan Adrian-

cosmin, domnur Gugeila Grreorgtre, oo*nrt olaianoE vareriu, domnul olaianoq Ionel,

domnul St6ni10iu Ioan, proiectul i. note.are privind aprobarea organigramei qi-a_statului

de func(ii pe anul 2021, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Dumbrivi{a, jude(ul BraEov'

in continuare se trece la punctJ urm[tor din ordinea de zi qi este invitat dl' primar sd

prezinte Raporlul gi rroi..tul de hotdrare, dup6 care se trece la disculii'

Dl, Gugeild Gheorghe spune c6 este de acord cu urmdtoarele trei Proiecte de hotardre' dar

dupa aprobarea bugetului local, s6 vedem ce bani avem qi care este impactul bugetar gi c[ mai

sunt destule de fEcut in comun6, cle care sd se bucure toli locuitorii comunei'

Dl, Strimtu viorel spune cd ar fi clorit ca domnul primar sd retragd de pe ordinea de zi

aceste proiecte, impactul bugetar nu este mare, dar trebui e vdzut bugetul pe ansamblu'

Dl. Ghimbagan Adrian-Cosmin spune cd domnul primar nu a venit cu un calcul pentru a

vedea care este impactul bugetar gi propunerea ddnsului este s6 nu ddm bani, sd ddm produse'



D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd se vor face cheltuieli qi se cumpdra din unele

magazine. mai bine sd-qi cumpere omul ce vrea el.

Dl. GhimbSgan Adrian-Cosmin spune cd aqteaptd impactul bugetar calculat de cdtre

aparatul de specialitate al primarului gi nu cel calculat de alli consilieri.

Dl. Strimtu Viorel intreabd dac[ gedin[a poate continua, avdnd in vedere cd domnul primar

nu mai este la qedin!6.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd se poate continua'

Nernaifiind alte disculii se supune la vot gi se respinge cu 4 voturi pentru, exprimate de

domnul Grdmad[ Dumitru Neculai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oltean Nicolae

Silviu, domnul $tefan Eugen, 1 vot contra exprimat de domnul Ciolan Adrian-Mircea 9i 10

ablineri, domnul Ciolan Traian, domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Guqeila

Gheorghe, domnul OlaianoE Valeriu, domnul OlSianoq Ionel, domnul Schiopu Ioan, domnul

Staniloiu Ioan, doamna Costescu Anisia-Georgiana, ciomnul Macavei $tefan-Mihai, domnul

Strimtu Viorel, proiectul de hotdr6re privind acordarea unui stimulent linanciar pentru

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

prezinte Raportul qi Proiectul de hotdrAre, dupa care se trece la discufii.

Nemaifiind alte disculii se supune 1a vot gi se respinge cu 3 voturi pentru, exprimate de

domnul Gr6mad6 Dumitru Neculai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul $tefan Eugen, 1

vot contra exprimat de domnul Ciolan Adrian-Mircea qi 11 ablineri, domnul Ciolan Traian,

domnul Ghimbbqan Adrian-Cosmin, domnul Guqeila Gheorghe, domnul OlaianoE Valeriu,

domnul Ol6ianog Ionel, domnul Schiopu Ioan, dornnul Staniloiu Ioan, domnul Oltean Nicolae

Silviu, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Strimtu

Viorel, proiectul de hotirfire privind acordarea unui stimulent financiar pentru

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

prezinte Raportul qi Proiectul de hotdr0re, dupa care se trece la disculii.

Dl. Strimtu Viorel spune cd va trebui sd depund un amendament pentru a fi redusd aceastd

v6rstd de 100 de ani, pentru cd sunt foarte pulini oameni peste 100 de ani in viatd, in lume, nu

neapdrat in comun6.
Dl. Staniloiu loan spune cd domnul pregedinte trebuia sd spund rezultatul votului la fiecare

punct.
Nemaifrind alte disculii se supune la vot gi se respinge cu 5 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Traian, domnul Grimadi Dun-ritru Neculai, domnul Negrei Viorel-Lucian,

domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul $tefan Eugen, 1 vot contra exprimat de domnul Ciolan

Adrian-Mircea qi 9 ablineri, domnul Ghimbaqan Adrian-Cosmin, domnul Gugeila Gheorghe,

domnul Olaianoq Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Schiopu Ioan, domnul StSniloiu

Ioan, doamna Costescu Anisia-Georgtana, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Strimtu

Viorel, proiectul de hotlrire privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de

ani de cisitorie qi pentru implinirea vfirstei de 100 de ani.
preqedintele cle gedinld, impreund cu secretarul general, prezintd care a fost rezultatul

votdrii, la fiecare Proiect de hotdrAre de pe ordinea de zt.

in continuare se trece la punctul unndtor din ordinea de zi: discufii 9i diverse'

Dl. Schiopu Ioan spune c6 se sirnte ofensat din cauza colegilor de la USR care au dat

zvonuri prin sat cd PllZ-ul pe Valea Caselor se face pentru Schiopu Ioan. Spune cd, dacd



doreEte s6 construiasca ceva) este in stare''sa scoata 200-300 m din circuitul agricol qi cd

ddnsul poate sa-qi plateascd singur pUZ-ul. Mai spune cd unii consilieri nu infeleg ce este

pUG qi pUZ. spune c6 ddnsul qi-a fbcut Pl)Z \a Rdqnov pe cheltuiala dAnsului qi a primit

certificat de urbanism in care se cerea ca utilit61i1e s[ le aduci pe cont propriu 9i c[ aqa se

putea face gi in comuna Dumbrdvila, dar din pdcate colegii de la usR au contestat' au

dezinformat cet6lenii gi doamna costescu spunea c6 minte domnul primar. Mai spune c6

domnul Macavei uitral a spus la ultima qedin!6 c6 domn,l claudiu Grama nu ar fi bun

administrator in primarie, c6 este pocait cie'simbata, Spune c6 Dumnezeu este unul singur 9i

fiecare igi alege credinla. Cere s6 nu se mai dezinformeze cetdlenii, sb se lase rdutatea, invidia'

Spune c6 printr-un pUG aprobat de comuna Dumbrdvila, de consilierii locali, cetalenii nu

pldteau mai mult de l-2%in plus la impozit, ceea ce reprezintd20leilha 9i intra in legalitate

valea caselor gi se pute a deziortacomuna ca gi alte comune din imprejurimi. Mai spune c6 nu

numai Schiopu este in valea caselor gi c6 se spune cd au unii teren 9i c6 cine doreqte Ei are

bani, s6-gi cumpere teren, pentru cdt piala este libera. Mai spune cd dacd dansul era singur in

Valea Caselor atunci se putea ,prn" ca sunt interese, dar sunt peste 50 de proprietari qi

oamenii aceia puteau s6-gi v6nd6 terenurile la un pre! bun, cel pulin dublu decat prelul actual'

Mai spune cd cei de 1a USn au fost contra celor de ia Legea 41'6, cd acegtia i-au banii fbrd sd

munceasca gi nu au linut cont de persoanere peste 65 dt ani, de cei care sunt bolnavi' cere

acestora sd nu mai dezinformeze cetdlenii gi c6 au trecut 100 de zile ale noului consiliu local

gi nu au venit cu nimic concret, doar circ, ceartd 9i invidie' Mai spune ci in campania

electoral6 i-au f6cut holi qi cd exista curtea de conturi .ur. ne-a verificat in fiecare an de zile

gi nu a furat nimeni nimic ai cancl dangii vin cu acuza\ii sa aiba qi probe' Spune cd cet6leanu1

din comuna aqteapti rearizd,de la d6ngii, in beneficiul cetaleanului qi nu sd blocdm totul, s5

se termine cu rSutatea qi cu invidia'
Dl. Olaianos valeriu spune cd se uit6 seara la televizor qi aga de urat apare c6nd unul

vorbegte gi vine altul peste, nu se mai inlelege nimic'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana rprn.-.a domnul Schiopu avea camera oprit6 9i conform

Regulamentului de organi zare si funclionare al consiliuiui local camerele video trebuie sd fie

deschise pe parcursur qedinlei. Mai spune c6 planur Urbanistic General nu este vdzut cu ochi

buni de consiierii usR din pricina faptului c6 au doud puncte de vedere oficiale de la Institulia

prefectului qi de la Consiliul Judeje an, care le spun cd este ilegal qi se pun-e in cdrca

consilierilor o hotarare de consiliu ilegala gi ddngii doresc sd se urmeze doar cdile legale' Mai

spune cd qedinla nu este transmisd liie 9i domnul Schiopu Ioan 9i-a irosit timpul' pentru c6

dAnsul face aceste lucruri cdncl vrea sd pard cumva in fafa cet6leni1or. Spune c6 domnul

schiopu nu a reu$it sa vina cu vreo reah)are in fala oarnenilor dupa patru ani de mandat qi

dupa alte trei luni de mandat. Mai spune cd niciodata uSR nu a fost impotriva celor de la

Legea nr. 416 qi niciodat6 nu a presupus c6 sunt pentru ei, mereu sunt pentru a se urmdri legea

qi a se aplica qi oricine are drepful la un ajutor sa-l ia, atdta timp cat se respectd cadrul legal, la

fel qi cu Planul Urbanistic General.

Dl. $tefan Eugen spLrne cd doreqte s6-i intrebe pe colegi dacd au incepuJ alianlele in

consiliul local, pJntru ca danqii, cei de la pNL n, uu fost intrebali de nimic. Intreabd dacd

aceste alianle sunt pentru cetaleni san toate Proiectele de hot[rare 9i ce este propus de primar

trebuie s6 pice.
Dl. Olaianog Valeriu sPune cd

local cum se fac qi in Parlament qi

alian{ele sunt de cdnd lumea qi alianlele se fac in Consiliul

in Consiliile Judelene, de exemplu.



Dl. $tefan Eugen spune c[ alianlele se'fac pe principiul eu di dau ceva, tu imi dai ceva qi

asta nu face bine cetd{enilor din comun6'

D-na. costescu Anisia-Georgiana spune cd a$a funclioneaza PNL'

Dl, $tefan Eugen spune c6 pe dansut nu il va schimba nimic in cei patru ani de zile'

Dl. Ghimbagan Adrian-cosmin spune c[ 9i 1a noi aducem polemica de sus' 1a nivel

personal qi acest lucru nu este bun, pentru c6 nu 
9u-nt 

aici s6 se cefte qi propune cd dacd exist,

anumite clivergenle, si le rezolve intre ddnqii. Mai spune c6 qcoala are probleme mari cu

privire la absenteism, la participar ea ra cursurile online gi il intreabd pe domnul viceprimar

daca pe pafiea de asistenla sociara poate fi impricat' prim6ria de a veni in sprijinul copiilor,

s6-i determine s6 participe la cursuri. Mai spune cd profesorii se plang cd nu pafiicipd la

cursurile online gi elevii au mijloacele tehnice necesare, au tablete'

D1. Negrei viorel_Lucian spune c6 1a fiecare anchetS social[ sau acliune pe care a avut-o

cel mai des in Deal,l Frumos, au f6cut recomandarea s6 frecventeze qcoala gi aceqtia au

raspuns c6 merg la gcoa16. Mai spun e cd at trebui s6 primim o prezen!6 de 1a 9coa16' penttu a

gtii cine nu participa ra cursuri, rnai ales c6 personaiur la asisten![ social6 este redus, este o

singur[ persoana pe care dansul o ajut6 s6 poata face fa\d acestui serviciu, fiind un volum

foarte mare de rnunc6,

Dl. Ghimbagan Adrian-cosmin spune cd participand la qedinlele consiliului de

administralie de la qcoala a sesizat u..uria problema gi a adus-o la cunoqtinla consiliului local

gi c6 va transmite domnului director s6 fac6 o sesizare 9i s6 inceapa o colaborare'

Dl. Negrei Viorel-Lucian spune cd aqa este normal qi va oferi tot sprijinul'

Di. strimtu viorel spune c6 cere mai importante lucr6ri care se fac in comuna sunt

alimentarea cu apd qi canartzarea. Mai spune c6 sunt lucrari in curs, cd a fost pe teren, chiar

astdzi,impreuni cu domnul viceprimar qi cu domnul $tefan Eugen, iar firma care executd

lucr[rile la alimentarea cu ap6 nu-gi efectueazdcum trebuie aceste lucrdri' Spune cd at trebui

s6 vin6 cu toate lucr6ri1e ra gata,trebuie s6 pun6 piatrd spar16, s6 compacteze. Spune c6 trebuie

sa fim murt mai atenli pe aceste c1ou6 rucrari, ci dacanr, uo, veni cu sirualii de lucrdri sd le

platim gi nu-qi fac lucrarile cum trebuie. Mai spune c6 d6nsu1 face parte din comisia de

receplie, sunt persoane din consiliul loca1 care qtiu ce inseamna lucrarile de construclii,

domnul oltean, domnul Viorel, ciomnul Staniloiu, domnul Ciolan. Spune cd va pleca firma qi

ne va l6sa cu l0calitatea fbcuta varzdqi c6 0 s6 avem asfalt in 4-5-6 ani in ritmul acesta qi nu

acces6m fonduri europene, nu avem'proiecte fEcute gi daca tot veni vorba de ce spunea

domnul consilier Schiopu, consilierii usR in trei luni de zile au depus in mod legal la

secretariatul primariei clou[ propuneri de hotdrdre a consiliului local gi care nu au fost puse in

mod ilegal Pe ordinea de zi'
in reg6tur6 cu puG-ur spune c6 de ra inceput danqii au spus c6 nu este ceva in regula Ei cu cat

au mers mai departe qi au cautat, u, garit iucruri car. nu 
"ru, 

legale gi au primit r6spuns clar

din partea Consiliului Judelean ql iln partea .Prefecturii, 
cd propunerea de extindere de

intravilan este ilegald, pentru c6 nu s-au fbcut toli paqii care trebuiu, pu.",'$i, nefiind vorba de

suprafe[e sau de unde are teren o persoand sau alta'

Dl. Ghimbagan Adrian-Cosmin tprrn. cd nu s-a respectat procedura'

D-na. costescu Anisia-Georgiana spune c6 pe procedura, la peste 100 ha scoase din

registrul agricol este nevoie de o HotdrAre a Guvernului'

Dl. Ghimbaqan Adrian-cosmin spune ca PUG-ul trebuie actvaltzat qi sd ne sprijine

arhitectul qef cu proceciura de urmat in astfel de situalii'



Dl. Guqeiia Gheorghe spune cd il respecta pe domnul $tefan Eugen pentru ceea e a

fdcut pdnitia anii de pensie, cd este un bun meseriaq gi se bucurd enorm cd este in comisia de

receplie la canalizur", du, in partea politica se face pozilie gi opozilie. Mai spune cd de cAte ori

vin cu amendamente sau cu o proprn.r., niciodat[ domnul primar nu le pune pe ordinea de zt.

Spune c6 era bine dac6 domnul primar stdtea cu ddnqii mai mult la disculii gi cd nu au nimic

cu angajarile, chiar iqi doresc s[ se angajeze oameni, dar nici s6 se ia bani cum a luat

consilieiul primarului gi nu s-a vdzut nici un efect asupra Primdriei'

Dl, Olaianoq Ionel spune cd majoritatea cetdlenilor cu autovehicule se pldng de starea

proast6 a drumului gi il roagd pe domnul viceprimar sf, se pund pietrig, unde s-au efectuat

lucrari \a canahzare.
Dl. Negrei viorel-Lucian spune c6 se va face acest lucru.

Dl, Oltean Nicolae Silviu ipun. c6 trebuie sd vind toli consilierii cu propuneri 9i inovalii

pentru binele comunei. Spune cd dAnsul a venit cu o propunere pentru intravilanul comunel, ca

pe Drumul Crizbavului, pe ambele pe4i, pAnd la antene, sd se facd o zond de intravilan, pentru

c[ sunt mulli proprietari qi se poate face pentru case sau pe zond" agricold' Mai spune cd la

Dealul Lunguiui este o problemd cu vrteza cu care circul6 maginile c0nd intrd in comunb qi il
roagdpe doinnul viceprimar s6 se monteze un limitator de vrtezd, pentru cd urc6 cu viteza de

tOO tcm/tr, chiar gi maqinile cu tonaj de 30 t qi se migcd casele'

Dl. Negrei Viorel-Lucian spune cd aceqtia nici nu pot circula pe acolo'

D1. Oltean Nicolae Silviu spune ca Polilia loca16 nu igi face treaba 9i nu ii amendeazd pe

cei care incalci lirnita de tonaj.
D1. Negrei Viorel-Lucian spune cd Polilia nalionald poate opri maqinile in trafic'

Dl. Oltean Nicolae Silviu intreabd de ce in orage, dacd nu ai libera tecere, te opreqte Polilia

local6. Referitor la 1ucr6rile la canalrzare qi ap[, spune ca dup6 ce se termind o strad6, se face

compactarea pdmantului, iar apoi se scoate un strat de 20 de cm qi se inlocuieqte cu piatrd

spafid, dupd aceea se compa cteazd iar6gi gi aceste lucruri trebuie urmdrite de cei din comisia

de receplie.
Dl. $iefan Eugen spune cd pentru lucr[ri1e care se fac de acum inainte, ceea ce este fEcut

nu-l mai putem pune s6 scoata tot. Spune cd au incercat s6-i pund sd scoatd 10-15 cm, dar n-au

venit cu sculele necesare qi nu ur.u, cu cine sd lucreze qi de aceea s-au 9i certatastdzi cu ei'

Mai spune cd danqii gtiu ce trebuie fbcut, dar n-au cu cine acum qi saptamdna viitoare trebuie

s6 vina cdqtig6torul lrcitaliei, cu proiectantul, cu dirigintele de gantier, cu consultantul, sd stdm

la mas6, sd discutdm ce se int6mpl6 cu acestd comun6'

Dl. Oltean Nicolae Silviu spune c'a a mar venit cu o propunoro sd avom un SRL, sd angajdm

nigte oameni in construclii, ca sd menlinem toate lucrdrile comunei. Mai spune cd angajdm

puiru oameni gi unul in spatele 1or qi facem noi lucrdrile mici, care se pot face'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana citegte unele atribulii ale Poliliei locale, conform legii.

Saluta iniliativa domnului Nicolae de a se face o echipa la Dumbrdvr\a, un SRL, pentru cd aqa

funclioneaz6 gi comuna Ciugud qi a ajuns unde este acum, pentru cd ei nu iqi dau lucrdrile pe

m6na altora qi le fac cei din primarie,iu personal specializat pe construc{ii sau pe alt domeniu

de care este nevoie. Spune cd l-a rugat pe domnul viceprimar in qedinla trecutd sd vind cu un

plan al celor de la Legea 416, careia devina public qi nu avdzut un astfel de plan qi a mai

trecut o lun6.
Dl. Negrei viorel-Lucian spune cd din cauza lipsei de personal.



D-na, Costescu Anisia-Georgiana spune cd i s-a pus in vedere cd domnul viceprimar

foloseqte maqina Primdriei in interes personal'

Dl, Negrei viorel-Lucian intreabS c6nd, unde folosegte magina'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd in fiecare seard dupa ora21,30 sau cOnd merge

1a stAn6, in weekend.
Dl. Negrei Viorel-Lucian spune cd sunt informalii incorecte.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd va veni cu o propunere de Proiect de hotSr6re,

s[ se monteze GpS pe toate utilijele qimaginile Primdriei gi daca acest Proiect nu va fi pus de

cdtre cei din Prim[rie, il vor supune ddnqii.

Dl. oltean Nicolae Silviu spune ca domnul viceprimar este in serviciu tot timpul 9i poate fi

chemat la orice or5.

Dl. Guqeil6 Gheorghe spune cd viceprimarul trebuie s6 fie in multe zone 9i nu poate fbrd

mapin6.
Discutd multe persoane in acelaqi timp'
Dl. Olaianoq Valeriu spune cd funclie de viceprimar nu este de 8 ore'

Dl. Negrei Viorel-Lrr.iun, viceprimar, ,pun. c6 foarle multe apeluri la telefon sunt dupd

ora 16.

Dl. Staniloiu Ioan spune cd viceprimarul trebuie sd aib6 magina la dispozilie 9i primarul 1a

fel. Domnului $tefan drrg.n ii transmite cd e prima datd c6nd o comisie de receplie opreqte o

lucrare qi este un lucru bun. Mai spune cd au mai fost niqte discu(ii la lucrarea de alimentare

cu ap6 de la Vlddeni, in rest orice lucrare a trecut, comisia fbrd nici o problema' Domnului

Oltean Nicolae Silviu ii transmite cd are dreptate, se circulE cu vrtezd, ar trebui fbcut ceva,

pentru cd se vor deteriora casele de pe strada Mare drn cauzatonajului. Mai spune c[ domnul

Schiopu qi doamna Anisia au ceva personal'

D-na. costescu Anisia-Georgiana spune cd nu clansa initrrazd atacurile gi are dreptul 1a

replic6.
pregedinteie de qedinla constatand c6 ordinea de zi este epurzatd, nemaifiind alte disculii,

mullumeqte domnilor consilieri pentru participare qi declard inchisd qedinla extraordinard a

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

la dosarul gedinlei Consiliul Local Dumbravi{a gi un exemplar se inainteazd la Institutia

Prefectului, Judeful Bragov.

Secretar general
Micu Costel
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OlaianoE Valeriu
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