
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMUMI DUMBRAVITA

nOrABAnrA nr.27.
din27 mai202l

- privind aprobarea procesulai-verbal al Sedinlei anterioare a Consiliului Local din dats de

28 aprilie 2021

Consiliul Local al comunei Dumbrdvila, Judeful Braqov, intrunit in gedin!6 ordinard la data de 27

mai202l;
Avdnd in vedere Proiectul de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare a

Consiliului Local din data de 28 aprilie202l gi Raportul;
inbazaprevederilor art. 138, alin. (15) din O.U.G. rr.5712019 privind Codul administrativ;

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

administrativ:

TTOTANASTB:

Art.l.- Se aprobi procesul-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local din

data de 28 aprilie 2021, anexd laprezenta hotdrdre.

Art.Z.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rdri se ins6rcineazi Secretarul

general.
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prezenta hottrrare I fost adoptattr in gedinfa din data de 27 mal202l, cu un numtrr de 14 voturi pentru, din numtrrul total de 14 consilieri prezenfi

qi 15 consilieri in funcfie.



JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMI.INEI DUMBRAVITA

Anexa
la H.C.L. nr. 27 din 27 mai 2027

PROC4S -VERBAL

incheiat azi,28 aprilie 2021, or ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local Dumbrdvita

$edinJa ordinarS a Consiliului Local Dumbrdvila a fost convocatd de domnul primar Popa

Zachit prin Disp ozi\ia nr. 78 din 2l aprilie 2021, in conformitate cu prevederile art. 133, alin.
(1) Ei art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ.

$edinla s-a desfrqurat la Cdminul Cultural Dumbrdvila.
La qedinjd participd cei 15 consilieri locali. De asemenea participd primarul comunei,

domnul Popa Zachiu, secretarul general al comunei, domnul Micu Costel, doamna Cioldnel
Lenica, Eef birou contabilitate, buget, impozite gi taxe, doamna Coconete Loredana, consilier
juridic, domnul OlSianog Dan-Valeriu.

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

aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotirdre au fost transmise consilierilor locali prin e-mail.

Preqedintele de qedinli prezintd consilierilor locali Proiectul ordinei de zi, cuprins in
dispozilia de convocare gi convocator, astfel:

1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a Consiliului Local din

data de 31 martie 2021, adoptarea Proiectului de hotdrdre;

2. Raport privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Dumbrdvila, pe

anul202l, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
3. Raport privind aprobarea acorddrii unui ajutor de inmormdntare in sumd de 2500 lei, din

bugetul local, capitolul Asigurdri qi asistenld social6, adoptarea Proiectului de hotdr6re;

4. Raport privind aprobarea executdrii Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investilii
"Construire Dispensar Uman in comuna DumbrSvila, localitatea Dumbr6vi{a, str.

Dispensarului, nr. 52, judeful Braqov", adoptarea Proiectului de hotir6re;
5. Raport privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Regiei Publice Locale a

Pddurilor Mdierug R.A. - secliunea Comuna Dumbrdvila, pe an,l202l, adoptarea Proiectului
de hotSr6re;

6. Desemnarea pre$edintelui de gedin!6 al Consiliului I,ocal, pe o perioadi de 3 luni,
incep6nd cu luna mai 2021;

7. Disculii qi diverse.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cE aqteapt6 rdspuns la Proiectele de hotdrdre

depuse de cAteva luni.
Dl. primar spune cdla Proiectul de hotirdre privind gestionarea deqeurilor a fost transmis

rdspunsul, impreund cu celelalte materiale ale Eedinlei. Referitor la Proiectul de hotdrdre cu

transparenfa dupi ce se ocupd organigrama Ei cd a spus-o gi la Eedinla trecutd Ei referitor la

celdlalt punct privind infiinlarea comisiei speciale, luna viitoare doreEte sd infiin!6m mai multe
comisii speciale ;i se va discuta la fiecare comisie de specialitate.



Pregedintele de qedin!6 supune la vot qi se aprobl cu 15 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbigan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadi Dumitru Neculai, domnul Gugeild

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

Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul
Stdniloiu Ioan, domnul Strtmtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, ordinea de zi.

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

Raportul gi Proiectul de hot6rdre, dupi care se trece la disculii.
Nemaifiind alte discu{ii 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 Ghimbdgan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul GugeilS

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

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

Stiniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 24 -
privind aprobarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare a Consiliului Local din data

de 31 marfie 2021.
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar si

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdr6re, dupd care se trece la disculii.
Dl. primar spune cd pe data de 3 martie 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial bugetul

de stat al Rom0niei gi in timp de 15 de zile aveam obligalia sd publicdm Proiectul bugetului

local pe site-ul Primdriei comunei Dumbrivila Ei la sediul institufiei, lucru care s-a Ei

intdmplat pe data de 25 martie 2021. Mai spune ci pe data de 12 aprilie 2021 aveam

planificatd dezbaterea publicd la C6minul Cultural Dumbrdvila, dar din cauza Covid 19 s-a

amdnal pentru data de 14 aprilie 2021, aceasta s-a desfEEurat pe aplicalia Zoom qi tot ceea ce

s-a discutat a fost cuprins in proiectul de buget. Spune cd ieri s-a primit un amendament la

Proiectul de hotdrdre privind bugetul local, depus de USR-PLUS Dumbrdvila, amendament pe

care l-au primit Ei consilierii locali.
Dl. GugeilS Gheorghe spune cd in qedinla de comisii doreau s6-l intrebe pe domnul primar

mai multe, dar la comisia d6nEilor nu a participat, fiind la o qedin![. Mai spune cdla unele

lucr6ri gi unele studii de fezabilitate sunt foarte mari prefurile. Spune cI avem cel mai frumos

buget din ultimii ani ;i doreqte si se ;tie cd d6ngii nu sunt impotrivd a se face in comunS,

pentru cdva apdreape paginile de socializare cum cd, consilierii nu doresc sd se facd lucrdri in
comuna Dumbrdvila. Mai spune cd a primit doui telefoane de la persoane diferite despre

controyersatul monument qi cd este mult 25 mii Euro, este o sumd imensd pentru repararea

monumenfului. Spune cd nu trebuie pusd neapdrat marmur[ sau granit, trebuie fbcutd o faladd,
o structurd frumoasd qi 1a bazd sd punem gresie sau altceva, sd arate frumos gi s5 injumdtSlim
suma. Mai spune cd din discufiile avute cu numeroEi colegi a inteles c5 domnul primar s-a

bazat pe bugetarea casei mortuare de la VlSdeni pe vechiul proiect sau SF de la Dumbrdvifa.
DoreEte sd explice domnul primar dacd, aceasta va fi la fel de mare ca cea din Dumbrdvila, in
ce loc va fi construitd casa mortuarS qi pe ce s-abazat domnul primar pentru acest pre! de 480

mii lei.
Dl, primar spune c5 dimensiunea casei reci de la Vlddeni va fi mai micd decAt cea din

Dumbr[vi]a gi a discutat cu consilierii locali despre acest subiect.



Mai spune cd a prins aceastd sumi marepentru cd la momentul actual avem trei variante

pentru localia casei reci de la Vl6deni, respectiv pe terenul de la DN1 ldng[ Gicd C0mpean,

momentul actual trei vanante

teren care nu este bine amplasat pentru aceasta, mai existd un cet6lean care doregte si doneze
un teren, o grddin6, dar este mici ca Ei suprafaf[ Ei mai este o vaiantd, pe care a gdndit-o
impreunl cu preotul, sd achiziliondm o cas6 sau un loc de casd. Mai spune cd dupd ce stabilim
localia, trebuie stabilili indicatorii tehnico-economici qi atunci vedem la fel Ei cu monumentul
gi cu casa morfuard din Vlideni Ei aprobdm efectiv lucrarea.

Dl. Gugeild Gheorghe spune cd ii avem pe domnul Strimtu Viorel, domnul Schiopu Ioan,

domnul Oltean Nicolae Silviu care sunt constructori de ani de zile gi sd ne spund dacd o
clSdire de angergura celei care se va face la VlSdeni se incadreazd la suma de 4,5 miliarde lei
vechi, pentrd cd ddnsului i se pare cam mult, Mai spune cd pentru monument cei da la parohie

au strins niqte bani Ei trebuie sd ludm in calcul gi aceqti bani, sd cheltuim qi noi la monument,
dar nu suma propus[. Il intreab6 pe domnul primar de ce sunt aqa de scumpe SF-urile qi dacd

dintotdeauna au fost scumpe Ei ci se duc nigte bani pe hdrtie.
Dl. primar spune cdla casa rece a luat in calcul la acea sum6 ;i achizilionarea unui loc de

casd sau o locuin![ gi cd Ei dAnsul considerd cd o casd rece mai micd decdt cea din Dumbrdvila,
va costa mai pufin, poate 200-250 mii lei. Mai spune ci SF-urile sunt procentual dintr-o
lucrare, qi de exemplu, la Studiul de fezabilitate pentru Dispensarul Uman anul trecut am awt
in buget suma de 100 mii Iei, a discutat cu specialiqti, care au spus cd nu iI pot face la aceast[

sumd Ei acum a propus suma de 125 mii lei. Spune cdla SF-ul de la casa rece de la Vlideni a

propus suma de 35 mii lei, lu0nd in calcul cdla casa rece din Dumbr6vila acesta a costat 50

mii lei Ei aceasta fiind mai micd gi suma poate va fi mai mic6. Referitor la Cultul Eroilor care

au adunat bani, respectiv aproximativ suma de 4 mii lei, ii vor folosi pentru placa de marmurd
qi pentru scrierea pe aceasta a numelui celor 86 de eroi, iar noi sd ne ocupi de trepte, de

postament Ei si o imbrdcdm in marmur6,
Dl. GugeilS Gheorghe spune c6 este prevdzutd suma de 710 mii lei pentru rigole pe strada

Noului gi intreabd dacd aceqti bani sunt din bugetul local sau vin de la Consiliul Judelean

Braqov.
Dl. primar spune cd sunt din bugetul local, singurii bani primili de la Consiliul Judefean

BraEov sunt cei 500 mii lei pentru drumul de la unitatea militard de la Vl6deni.
Dl, GugeilS Gheorghe spune c5 a avut o disculie, cdnd a fost viceprimar, cu cei de la

Viarom qi domnul Gabor de la Consiliul Judelean qi aceqtia au spus cd ne vor da ei banii
pentru aceastd lucrare.

Dl. primar spune cd,la rectificarea bugetar6 viitoare.
Dl. Guqeild Gheorghe intreabd la terenul de sport de la Vl6deni, la ce localie s-a gdndit

domnul primar, tot la terenul de ldngd Gicd Cdmpeanu.
Dl. primar spune cd avem varianta s[ facem in spatele cu(ii de la qcoala Vlddeni, dar sd

verificdm juridic dacd terenul acela este sau nu al domnului Bolfa.
Dl. OlSianog Ionel spune cd prefurile sunt mari gi foarte mari qi calitatea lasd de dorit, la fel

qi la casa rece din Dumbrdvila, finisajele de proasti calitate qi sd se ceard caLitate, pentru cd

bani au fost. In legdturd cu rigolele de pe strada Noului, spune cd cei cu DJ-ul le-au stricat gi la
Satu Nou s-au frcut rigole qi la noi trebuiau sd le lase mdcar a$a cum le-au gdsit.

Dl. $tefan Eugen spune cd Studiul de fezabilitate este cot6 parte din C+M, nu se poate
estima, vine un proiectant qi i se dd tema de proiectare, acesta executd proiectul, se stabileqte
cdt costS avizele, autorizafiile.



Spune cd studiul de fezabilitate este un document tehnico-economic prin care proiectantul

analizeazd qi propune minim doud scenarii optime tehnico-economice. Mai spune c5 banii
trebuie s6-i avem in buget, pentru cd altfel nu poli face Studiul de fezabilitate. Spune ci nu

trebuie sd se chelfuie neapdrat suma prevdzutd, aceasta vine din Devizul estimativ al lucr6rii.
DI, Ciolan Adrian-Mircea spune cd pentru a afla valoarea SF-ului trebuia sd ai Devizul

estimativ, care trebuie fEcute de c[tre aparatul de specialitate alprimarului.
Dl. Olaianoq Valeriu spune cd valoarea Studiului de fezabllitate poate fi mai micd, dacd qi

valoarea investiliei este mai micd.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd"ar trebui sd aibd niEte devizepebaza cdrora se

fac Studiile de fezabilitate. Spune cd Ia DumbrSvila lucrdrile ajung sd coste mai mult decdt

aprobd Consiliul local, se cer rectificdri bugetare, la noi dacd se poate s5 se ia cdt mai mult qi

calitate cdt mai proast6. Mai spune cd la casa rece de la Vl6deni, ddnsei i se pare greu sd se ia
aceastd decizie in 15 minute, sd vedem unde ar trebui ftcut6, cdt ar trebui s5 coste, cE terenul

de la DNl nu este bun pentru nici un fel de investifie, pentru cd nu sunt ?n siguranj[ oamenii
acolo, nici pentru teren de sport, nici pentru casd rece. Mai spune cd i-ar fi plicut ca in
momentul in care se vine cu preful estimativ pentru casa rece Ei presupunem acum cd

achiziliondm Ei casa sau doar terenul respectiv, si avem niqte oferte din Vlddeni cu case

disponibile, cu terenuri disponibile sd vedem cdt ar costa respectivele locuinte gi crede cd

aceasta este cea mai bund solufie, sd se achizilioneze o casd sau un teren. Costurile de la SF-

uri a spus domnul primar ci sunt procent dintr-o lucrare qi intreabd cum ajunge la acest

procent, pentru cd sunt nigte costuri foarte mari qi cd avem 11 Studii de fezabilitate Ei DALI-
uri. Spune ci au fost adresate Ei niqte intrebdri zilele trecute gi nu a primit rispuns la nici una

dintre acestea, in Eedinla de comisii nu a putut participa domnul primar Ei ar trebui sd ia o
decizie, dar pe baza unor date mult mai exacte. Mai spune cd la qedinla viitoare va aduce un

Proiect de hotdrdre prin care toate Studiile de fezabilitate si se facS prin licitalie public6.

Spune cd au depus o serie de amendamente, mai spune cd domnul secretar nu le-a adus in
vedere rezultatul dezbateni publice, cE nu este ataqat un proces-verbal de la dezbaterea

public6.
Dl. primar spune cd in amendament au fost propuse gase lucriri la care nu s-a prezentat nici

cel mai mic deviz. Referitor la dezbaterea publicd, aceasta s-a desfEgurat pe Zoom, a fost
prezent primarul, viceprimarul, secretarul, contabilul $ef, domnul $tefan Eugen, domnul
Schiopu Ioan, domnul Ghimb[gan Adrian-Cosmin gi toate propunerile pe care le-au fbcut

acegtia, au fost cuprinse in Proiectul bugetului local pe anul 2021. Referitor la casa rece,
nimeni nu cere astdzi sd hotdrdm unde se va face, au fost pringi banii pi cd va Yroa acordul
Consiliului local pentru a stabili localia unde se va face casa rece.

Dl. Strimtu Viorel spune cdla capitolul 51 este o cheltuiald de 40 mii lei la dotdri mobilier
qi echipamente tehnice la Primdrie qi anul trecut s-a mai fEcut o cheltuiald tot cu echipament ;i
intreabd de ce este nevoie acum de incd 40 mii lei, ce se doreqte a se achiziliona gi cdnd se vor
muta o parte din angajali in noile spalii, care au fost amenajate.

Dl. primar spune cd banii sunt pentru cele cinci birouri care se amenajeazd Ei vor fi mutali
angajalii care se vor angaja. Mai spune cd s-ar putea sd nu mai fie nevoie sE se cheltuiascd
aceEti bani, pentru cd suntem in disculii cu GAL Tara Bdrsei qi fiecare UAT din cele 14

componente, avem o coti parte Ei suma noastrd este aproximativ de 40 mii Euro qi luna
viitoare venim in Consiliul local cu un Proiect de hotdr6re pentru un proiect privind dotarea

birourilor noi Ei modernizarea birourilor actuale.



D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cdla fiecare proiect s6 se caute surse de finantare

nerambursabild, inainte de bugetul local, la toate proiectele.
Dl. Strimtu Viorel spune c[ la acelagi capitol avem suma de 31 mii lei intabulare strizi gi

drumuri din comun[ qi intreabd care este stadiul lucrSrii qi ce a rimas neintabulat pdnd la

aceasti datd.
Dl primar spune cd 80% din lucrare s-a realizat gi mai sunt de intabulat strada Lunc6,

strada Mihail Kogdlniceanu, strada Dealul Frumos qi strada Gdrii din satul Vlddeni.
Dl. Strimtu Viorel spune cdla capitolul 61 ordine publici gi siguranld nalionalS, achizilie ;i

instalare sistem camere video pentru pazd, qi proteclie este suma de 160 mii lei Ei intreabd cum

s-a ajuns la aceastd valoare, c0te camere sunt prevdnfie qi ce tip de camere.

Dl. primar spune cd vor fi 18 camere video la toate intrdrile din sat, doul camere cu

infrarosu, care citesc numerele de pe maqind pe timp de noapte.

D|. Strimtu Viorel intreabd unde va fi cel care se va uita pe aceste camere, in Primdrie sau

la Polilia 1ocal6.
DI. primar spune ci in Primdrie, la Polilia loca16.

Dl. Strimtu Viorel spune cd la acelaqi capitol avem dotare tehnicS la Serviul Voluntar de

Urgen![ suma de 50 mii lei qi lindnd cont cd acolo avem o singurd persoanS, intreabd ce se

doreEte a dota tehnic cu aceastd sum6.
Dl. primar spune cd se vor cumpdra furtune, reparareabazinului de la maEina de pompieri,

sunt pentru toate cheltuielile in maqinile de pompieri.
Dl. Strimtu Viorel intreabd dacd avem un proces-verbal semnat de cdtre qeful serviciului cu

necesarul,
Dl. primar spune cE necesarul se va face dupd aprobarea bugetului qi ci aceste sume sunt

estimative.
Dl. Olaianoq Valeriu are rugdmintea la domnul primar s[ participe la toate qedinlele pe

comisii, pentru cd altfel se va ajunge ca acum sE transformdm o Eedinld ordinard, intr-o Eedin{E
pe comisii.

Dl. Strtmtu Viorel spune cd la capitolul PUG, faza I, anul trecut am plitit 102 mii lei,

pentru intocmire ridicare topograficd gi anul acesta se cere suma 26 mii lei, pentru aceeaEi fazd

I, ca dupd aceea sI avem 250 mii lei pentru fazall qi intreabd pentru ce mai sunt necesari cei

26 mii lei, pentru fazal.
Dl. primar spune cd total luucrare lafaza I a fost 127 mti lei, s-a pldtit suma de 101 mii lei,

ne-am complicat pentru c[ nu trebuia hotdrdre a Consiliului local pentru aprobarea ridicdrii
topograhce, acum mai trebuie sd mai pldtin cei 26 mii lei qi 250 mii lei sunt pentru faza II,
faza de arhitecturd, la care vine fEcutd dezbaterea publicd qi la care se stabileqte de cdtre

Consiliul local fiecare zond cu ce denumire ya aYea.

Dl. Ghimb[gan Adrian-Cosmin spune ci in Eedinla pe comisii a intrebat-o pe doamna

contabil dacd propunerea ddnsului fEcutd la dezbaterea publicd a fost luat6 in considerare qi i
s-a transmis cd nu s-a luat in considerare pe motiv cd existd bani anul acesta pentru lucrdri de

restituire a dreptului de proprietate undeva la suma de 4 miliarde lei vechin Ei nu mai avem

cum sd prindem a1t6 sum6, pentru aceasti documentafie Ei spune cd a venit cu propunerea

pentru cd vede cd majoritatea UAT-urilor au venit sd-gi intabtleze proprietatea, pdgunile,
pentru a putea face lucrdri, pentru a atrage fonduri.



Mai spune cI Prim dria are un contract de doi ani de zile cu o firmd care si facd mdsur6tori Ei

sd intocmeascd planuri parcelare gi in acegti doi ani de zile la OCPI au depus un plan parcelar,

zilele trecute, de aproximativ 17 ha din peste 3000 ha. Spune cd firma nu este capabili s[ ducS

la indeplinire ceea ce au contractat acum doi ani. Mai spune cd in gedinlele trecute a avut
intervenlii gi a intrebat ce se intdmpld cu firma, de ce nu lucreazd qi s-a spus cd se va lua in
discufie rezllierea contractului qi sd vedem ce putem face, cum putem sparge aceastd suprafafd

de 3000 hala mai mulli contractanli, ca s[ poat6 sd facd treabd. Spune cd ceea ce s-a discutat
in dezbaterea publici nu s-a pus in practicd sau are domnul primar o altd viziune de a

introduce aceasti lucrare destul de importantd, care ne va ajuta qi la ldmurirea conffactelor cu

piEunea, cu pdEunatul, cu fermierii care nu prea Etiu pdnd unde au terenul pe care trebuie s6-l

foloseascd, s6-1 pdEuneze.

Dl. primar spune cd la dezbaterea publicd a spus cd nu va fi prinsd aceastd lucrarea in lista

de investilii qi cd va fi pe bunuri gi servicii. Mai spune cE in cursul lunii mai vom primi de la

APIA suma de 122 mii Euro, bani care vin de la subvenlia pe pddure, bani care nu sunt

cuprinqi in buget qi la momentul in care facem rectificare bugetar[ cu suma respectivl vom
prinde bani pentru intabularea izlazulur qi pentru intabularea tuturor propriet6tilor comunei,

respectiv primarie, qcoal6, dispensar.
Dl. Schiopu Ioan spune cd incd din mandatul trecut a discutat s[ punem in practicd, acest

gen de lucruri, si sancfion6m firmele sau inainte de a face contracte si verificdm firmele qi si
schimbdm contractele Ei dacS nu stipuldm in contract absolut nimic, ajungem in acest punct.

Mai spune cd fermierii se pl6ng ci pldtesc teren Ei impozit la Primdrie qi nu gtiu unde este

terenul. Mai spune cd dacd in doi ani de zile au depus numai l7 ha trebuia reziliat contractul

cu firma respectiv[. il intreabd pe secretar ce mdsuri a luat, cd trebuiau traqi la rdspundere,

dacd nu Ei-au fEcuttreaba. Mai spune cda discutat sd punem niqte clauze in contract qi cd

secretarul trebuie sd ia iniliativa, cind nu este primarul.
Dl. Micu Costel, secretar general spune cI sunt stipulate clauze clare in contract, cd

secretarul nu face rezilierea contractului Ei c6 s-a discutat despre rezilierea contractului in luna

noiembrie 2020, dar ajungeam in acelaEi punct din urmd cu doi ani, in care nu aveam

posibilitatea de a incheia alt contract, pdnd la aprobarea bugetului pe anuI202l.
Dt. primar spune cdla acest contract nu s-a pldtit nici un ban.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd ar fi frumos Ei aqa ar trebui sd se facd, ca la
fiecare inceput de an si se aducd in vederea Consiliului local care este stadiul tuturor
proiectelor care sunt in derulare, ce se doreEte sI se inceap6, astfel cala inceput de 2027 si se

aducd in vedere care este starea proiectului respectiv qi al oricErui alt proiect. Intreabd daod

contractul cu firma respectivd este pentru o suprafald de peste 3000 ha qi nu pentru 17 ha.

Dl. primar spune cd pentru suprafala de3334ha.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd secretarul afirmi cd sunt clauze in contract, dar

atunci cAnd se incheie contractul, la fiecare perioadd de timp, am niqte termene qi dacd aceastd

firm[ nu qi-a respectat termenele, o lun6, dou6, trei, qase luni de zile, chrar nu se poate

int6mpla nimic, nu avem bani in bugetul local Ei cd se poate face rectificare bugetarS, aEa cum
se face de fiecare dat[ cdnd avem nevoie de niEte sume. Spune, revenind la bugetul local, cd se

cere pentru mdsura de la APIA 160 mii lei pentru documentalie Ei documentafia este copy-
paste dupd cea de anul trecut Ei de ce nu poate face un angajat al Primdriei documentatia qi

trebuie s5 plStim asemenea sumd unei firme.



Dl. primar spune cd nu este copy- paste, iar banii sunt pentru contractul incheiat anul trecut

pe SEAP, suma de 160 mii lei Ei cd nu s-a pldtit nici un leu pentru cd scrie o clatzdin contract
cd se plSteEte prima trang6, respectiv 34 mii lei numai in momentul in care incasdm prima
tranqd de la APIA.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd anul viitor nu se va mai veni cu aceastd sumd.

Dl. primar spune cdvaveni qi anul viitor, pentru cd in contract scrie cd in fiecare an din cei
cinci ani, se pldteEte cota-parte pentru anul respectiv de 34 mii lei qi care nu se achitd pdnd nu

intr6 subvenlia de la APIA pe anul trecut.
D-na, Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd documentatia nu o poate face cineva din

Primdrie.
Dl. primar rdspunde cd nu poate.
Dl. Schiopu Ioan spune cI domnul primar a afrcmat in mandatul trecut cd imp6(im aceste

tarlale, le rupem in trei, la trei firme.
Dl. primar spune c[ nu ne permite legea.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabl cdnd se va pl6ti firma pentru cele l7.ha.
Dl. primar spune cdla momentul in care vor veni Titlurile de proprietate.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd cu cdt se va pldti.
Dl. primar spune cd 77 ha inmullit cu 150 lei/ha.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd in care categorie de cheltuiald este inclusd

cheltuiala pentru desfEgurarea acestui contract.
D-na. Ciol[nel Lenica spune c[ este in sec]iunea de func]ionare, capitolul 83, pe 20.01.03,

alte servicii.
Dl. Schiopu Ioan spune cd domnul primar a spus cE se face plata dup6 ce se vor bate liruqii

cetdfeanului Ei intreabi cum sI facem plata la l7 ha, pentru cd o tarla cuprinde mai multe
hectare.

Dl. primar spune c[ a trimis la OCPI o tarla cu l7 ha. Mai spune cd firma are pregdtit tot
Grindul, 220 ha, are pregStit Plecul, Lunca de Sus gi se lucreazd, iar la momentul actual au

mdsurate aproximativ 2000 ha.

Dl. Schiopu Ioan spune cd trebuie luati la r6spundere.
Dl. GhimbSgan Adrian-Cosmin spune cd trebuie fdcute presiuni la aceastd firm6, dacd

continulm cu ea sE facS treabd, nu numai sE misoare, sd Ei depund, pentru cd in timp ce ei
poate lucreazd, curg daunele cominatorii de la procesele catre sunt cu punerea in posesie Ei cu

acordarea Titlurilor de proprietate.
Dl. primar spune od a f6cut demersuri, presiuni de aproape un an de zile, Mai spune cd

acum a aflat c[ planul parcelar pe care ?1 depune firma la OCPI, se avizeazd qi apoi merge la
Prefecturd gi se avizeazdin Comisia Judefeani de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, astfel
c6 domnul Prefect qtie cum se miqcd treaba la Dumbrdvila, cum ajunge un plan parcelar.

Spune cd a avut disculii cu domnul Prefect, impreund cu reprezentantul firmei qi cu domnul
Mota de la OCPI. Mai spune cI cei de la firmd au primit de la Primdrie pentru peste 700 ha,
procese verbale, acte de identitate, certificate de deces, ordine de parcelare qi cd domnul Liviu
de patru luni doar la acestea lucreazd.

Dl. Ghimbdgan Adrian-Cosmin spune cd se bucurd sd audd acestea qi inseamnd cd in
perioada urmitoarea vor depune la OCPI qi mScar de acum incolo sd facS treab6 bund.

Dl. Strimtu Viorel spune cdla reabilitare strdzi Dealul Frumos prin impietruire este suma
de 150 mii lei gi intreabd dacd piatra care s-a pus acum face parte din acest proiect.



Dl. primar rdspunde nu.

Dl. Strimtu Viorel intreabi dacd documentafia
Dumbrdvila Ei satul Dumbrdvifa, 14 km, este pentru
Frumos, in afarS de strada Mare gi strada Noului.

Dl. primar rlspunde da qi pentru Dealul Frumos.

pentru reabilitare strdzi in comuna
toate strdzile din localitate si Dealul

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd acestea trebuiau discutate in ;edinlele comisiilor de

specialitate qi cd fiecare lucrare va veni spre aprobare in Consiliul local cu indicatorii tehnico-
economici

Dl. Sffimfu Viorel spune cd domnul primar cere reabilitare trotuare pa strada Mare $i pe

strada Noului Ei c[ pOnd la momentul in care releaua de ap[ Ei reteaua de canalizare nu vor fi
date in funcliune, nu se pot acoperi aceste lucriri.

Dl. primar spune cE a discutat cu firma care se ocupd de lucrarea de apd Ei dupd Paqti, se

vor face branEamentele la ape gi pe strada Noului, pentru cd pe strada Mare sunt

brangamentele fEcute Ei existd posibilitili tehnice ca la leava de canahzare sd poli face proba

sub presiune.
Dl. Strimtu Viorel spune cd din proiectul de buget lipseqte un pod, cel de acces la cele doud

case ale doamnei Popa, care ar6mas in suspans, nu mai este trecut in proiect.

Dl, primar spune cd a spus Ei la comisia economicd, dar repetd cd aprobdrile pe care le are

doamna Popa Elena pentru acel pod, sunt s[-qi facd, accesul la imobil prin curtea pdrinlilor
ddnsei. Mai spune c[ sdptimdna trecutd am avut reclamalii la SGA Braqov Ei dupi ce au

termint controlul au mers lafala locului Ei i s-a spus cinu se vada aprobare si se facipod
peste Valea Caselor in acea zond Ei din acest motiv nu a mai fost prins pe lista de investifii.

Dl. Strimtu Viorel intreabd cum se rezolvd problema cu Autorizatia de construire dat6 in
anul 2009 de cei de la Consiliul Jude{ean BraEov in care se specifici acest pod peste Valea

Caselor, cu avizul dat de cdtre Primdrie.
Dl. primar spune cd poate si-qi faci acces pe o punte.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd era responsabilitatea Primiriei, pentru cd in
Avizul pe care il are, scrie ci Prim[ria igi ia angajamentul s[ asigure familiei acesul citre cele

doud imobile.
Dl. primar spune cd in avizttl dat scrie cd acesul se face prin curtea pdrinlilor.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd doar pen6 cdnd Primdria va face cale de acces Ei

mai spune cdva aduce copie dupd acest aviz.
Dl. Schiopu Ioan spune cd de anul trecut am promis c[ facem pod, a venit doamna qi la

Eedinla qi intreabd de ce nu mai facem acel pod.
Dl. primar spune cd cei de la SGA ne-au spus cE nu avem cadrul legal gi cd de obicei acolo

Pdr6ul Valea Caselor o datd la3-4 ani iese qi inundd zona.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd au discutat la SGA Ei se dd aviz.
Dl. Olaianog Valeriu spune cd dacd se duce la SGA qi obline aprobarea se merge mai

departe, se vine la Consiliul local cu Proiect de hotdrdre.
Dl. GugeilS Gheorghe spune ci avem lucrarea Construire vestiare la terenul de fotbal,

comuna Dumbrivifa Ei cd a trecut pdrin zond qi se deterioreazd lucrarea gi trebuie luate mdsuri.
Mai spune cE este prevdzutd imprejmuire la bazinul de apd de la Vl6deni, dar acolo nu avem

ftnahzatd lucrarea.



Dl. primar spune cd dupd uprobu..ubugetului local, Primdria prin avocat se ya

indrepta impotriva firmei SC TIMI$OREANA SRL Ei dacd firmarefuzd, ii vom cere daune,
daci nu, se va dispune in instan!6, se va face o expertizd, care ne va spune dacd sunt de ajuns
cei 239 mii lei, diferenli rezritatd din suma la care a fost licitatd lucrarea Ei suma care s-a
achitat. Referitor la imprejmuire, spune c5 nu se poate face pdni nu avern receplia finaLd a
lucririi.

Dl. Schiopu Ioan il roagd pe domnul primar ca de acum incolo, cdnd vom incepe lucrdrile
cu firmele, sd stipuldm cd nu mai aceptdm subcontractanfi, penffu cd din aceastd cauzd nu este

calitate.
Dl. $tefan Eugen spune cd cel care a cdqtigat licitalia face 5l% din lucrare qi 49% poate

subcontracta, acesta este procentul pe care trebuie s5-1 avem in vedere.
Dl. Olaianog Valeriu, preEedinte de qedin!6, spune c6 doamna Costescu Anisia-Georgiana a

depus doud amendamente qi o roagd s5le sus(ind.
Dl. Strimtu Viorel intreab6 despre drumul de la $inca cel de 100 mii lei, este cel care anul

trecut a fost impietruit Ei dacd aceqti bani sunt pentru proiect tehnic qi asfaltare de la Consiliul
Judelean

Dl. primar r[spunde da.
Dl. Strimtu Viorel spune c6, consilierii USR au depus o serie de amendamente la proiectul

bugetului local pe anul 2021pe care doresc sd le prezinte.
Dl. Olaianog Valeriu, preqedinte de Eedin!6, spune cd nu sunt o serie, sunt concentrate in

dou6 amendamente.
Dl. Strimtu Viorel spune cdla autorit6ti publice propune de la 855 mii lei o reducerela3l7

mii lei.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea intreabi inbazd s-a ajuns la suma respectivd.
Dl. Strtmtu Viorel spune cd in baza execuliei bugetare pe anul2020.
Dl. Stdmtu Viorel prezintd amendamentele.
Dl. Olaianoq Valeriu, preqedinte de qedin!6, supune la vot amendamentele depuse care se

resping cu 3 voturi pentru, exprimate de doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Macavei
gtefan-Mihai, domnul Strimtu Viorel qi 12 ablineri, domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul
Ciolan Traian, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul $tefan Eugen, domnul Ghimbdqan
Adrian-Cosmin, domnul Grimadd Dumitru Neculai, domnul Gugeili Gheorghe, domnul
Oldianog Ionel, domnul Olaianoq Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu
Ioan, domnul Stdniloiu Ioan.

Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se respinge cu 4 voturi pentru, exprimate de
domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Oltean Nicolae
Silviu, domnul $tefan Eugen, 3 voturi contra exprimate de doamna Costescu Anisia-
Georgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Strimtu Viorel gi 8 ablineri, domnul
Ciolan Traian, domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ghimbdgan Adrian-Cosmin, domnul
Gugeild Gheorghe, domnul Olaianoq Valeriu, domnul Ol6ianog Ionel, domnul Schiopu Ioan,
domnul Stdniloiu Ioan, Proiectul de hotir6re privind aprobarea bugetului de venituri gi

cheltuieli al comunei Dumbrivifa, pe anul 202L.
fn continuare se trece la punctuL urmitor din ordinea de zi pi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrAre, dup6 care se trece la discufii.



Dl. primar spune cd avdnd in vedere cd bugetul nu a trecut punctul 3, Raport privind

aprobarea acorddrii unui ajutor de inmormdntare in sumi de 2500 lei, din bugetul local,
capitolul Asigurdri Ei asisten![ social6, adoptarea Proiectului de hotdrOre qi punctul 4, Raport
privind aprobarea executdrii Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investilii "Construire
Dispensar Uman in comuna Dumbrdvila, localitatea Dumbrdvita, str. Dispensarului, nr. 52,
judeful BraEov", adoptarea Proiectului de hot6r0re, nu se pot dezbate qi nu se pot supune la
vot.

in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s[
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.

Dl. Gugeil6 Gheorghe spune cdla Eedinla comisiei de specialitate din care face parte au fost
prezen[i domnul director gi domnul inginer Apreotesei, care at prezentat bugetul Ei cd sunt

cam pu{ini bani. Mai spune cd au explicat cd pe o suprafaf d care este zond de linigte s-a depus

cerere la APIA ;i vom primi aproximativ 120 mii Euro Ei il intreabd pe domnul primar dacd

este adevdrat.
Dl. primar spune cd proiectul este depus de Primdria comunei Dumbrdvila qi dd un

exemplu gi intreabi daci un fermier din comuna Dumbrdvila iEi depune terenul la APIA sd ia
subvenlia, fermierul nu mai munceEte, aEteaptd doar subvenlia.

Dl. Gugeild Gheorghe spune cd diferenla de bani vine Ei de la subvenlia datd la lemnele de

foc pentru populalie, mai este o sumd in fondul de regenerare, care tot pe partea de venituri
este pus6, dar fa\d de alli ani bugetul este mult mai mic cdtre Primdria Dumbrdvila. Mai spune

ci trebuie fEcute rigolele pe drumul spre HSmdrade.

Dl. Ghimbdgan Adrian-Cosmin spune ci bugetul de la RPLP Mdieruq RA a fost foarte bine

argumentat, s-a rdspuns punctual la intrebdrile pe are le-au avut, s-a explicat de ce nu putem

avea bugetele pe ccare le-am avut in anii treculi Ei beneficiile pe care le vom avea cu aceastd

lucrare pe care o are Ei Primdria, beneficiile pe care le vom avea de peste 100 mii Euro, care

este un plus venit indirect de la RPLP M6ierug RA.
Dl. Strimtu Viorel spune cd venitul de 145 mii Euro de la Mdieruq este anual, sunt

aproximativ 600 mii Euro in cinci ani.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd aceEtia stricd lazunle oamenilor frrd a cere voie, fbrd

autorizafie, au fbcut un dezastru pe H6mdrade, au stricat qi podul de ciment cum mergem spre

zonaMlacd,.
Dl. primar spune cd toatd lumea zice Ocolul Miierug, care este administratorul, a ceea ce

spunem aurul verde al Comunei Dumbrdvila, la care proprietar este Primdria comunei
Dumbravita, respectiv Cnsiliul local Dumbr6vifa. Mai spune cd in anul 2013 cdnd am plecat la
Maieruq cei de la Codlea ne dddeau un profit de aproape 30Yo, astdzi pe bugetul actual avem

un profit de 338 mii lei, care inseamni un procent de 9,650/o, Mai spune cd reprezentanlii
RPLP Mdieruq RA au venit ;i i-au spus despre proiect qi i-a intrebat cdt pierdem dacd avem

aceastS zond de linigte de aproximativ 200 ha gi au spus cd nu pierdem foarte mult qi ci putem
obline aproximativ 120 mii Euro anual. Spune cd este de inleles c5 nu pot veni cu un profit
cum au arut in anti 2014, 2015 de aproap e 40%. Propunerea ddnsului este ca qi RPLP MdieruE

RA sd mai revizuiascd bugetul qi s5 vind cu un profit, cel pufin cu douS cifre.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 9 voturi pentru, exprimate de

domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Ghimbdqan
Adrian-Cosmin, domnul GugeilS Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Olaianog
Valeriu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel, 1 vot contra



exprimat de domnul Oltean Nicolae Silviu qi 5 ab{ineri, domnul Ciolan Traian, domnul

Otaianog Ionel, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul

gtefan Eugrn, HOTARAREA nr. 25 - privind aprobarea bugetului de venituri 9i

.h.ltoi.li ul Regiei publice Locale a Pldurilor Miierug R.A. - sec(iunea Comuna

Dumbrlvi{a, pe anul 202L.
in continuur. r. trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dup6 care se trece la discu{ii.

Dl. Olaiinoq Valeriu propune pe domnul ionsilier local Ciolan Adrian-Mircea in funclia de

pregedinte de qedinl6 al Consiliului Local al Comunei Dumbrdvifa, pe o perioadd de 3 luni,

incepAnd cu luna mai 2021, a$a cum s-a stabilit, in ordinea vdrstei'

Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobi cu 15 voturi pentru, exprimate de

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

domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadi Dumitru Neculai, domnul Guqeila

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

valerii, domnul oldianog lonel, domnul oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul

StSniloiu Ioan, domnul Sffimtu Viorel 9i domnul $tefan Eugen, HOTARARE A nr' 26 '
privind alegerea domnului consilier local Ciolan Adrian-Mircea in func(ia de preqedinte

de gedin{i, pe o perioadl de 3 luni, incepfind cu luna mai202l.
in continuur" r. trece la punctul urmdtor din ordinea de zi: discufii 9i diverse.

Dl. Schiopu Ioan spune cd sunt mai mult de 30 de zile de cind a fost votatd organigrama Ei

intreaba ce masuri a luat secretarul pentru angajdri,pentru organrzatea concursurilor, pentru c[

ne pl6ngem cd nu avem personal in comuna bumbr[vila. Mai spune cd ddnsul nu are nimic cu

Miiu Costel, are cu secretarul comunei Dumbrivip. Spune cd au trecut 30 de zile qi nu s-a

f6cut nici un concurs, nici o angajare Ei nu avem oameni la taxe qi impozite, nu avem inspector

fiscal, nu avem angajatpe fonduri europene.

Dl. Micu Costel, secretar general, spune ci se ocup[ singur de toate documentaliile pentru

concursuri Ei cd aceste atribulii sunt iniarcina compartimentului de resurse umane. Mai spune

cd a pregitit documentele qi sdpt[mdna viitoare vor fi transmise inEtiinldrile privind

or ganizar ea co ncursuril or cdtt e ANFP Bucureqti'

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cdpdndacum s-a dat vina pe Consiliu Local c5 nu

a votat organigrama, ceea ce este giegit, cd organigrama eta valabild qi se puteau face

concursuri de 3 ani de zile. Mai spune cd un Proiect de hotdrdre este depus, inregistrat la

primdrie, mai departe secretarul il da cStre compartimentele de resort Ei cdtre comisiile de

specialitate, indiflrent de raspunsul acestor compertimente gi al comisiei do specialitato acest

pioiect ajunge pe ordine a de'zi, urmdnd a se dezbate Ei supune la vot in funclie de avizele pe

ia." te-a primii sau nu le-a primit. Mai spune cd cine a fdcut rdspunsul la Proiectul privind

gestionarea deEeurilor, poate doaflrna contibil, cr aEa ar lt trebuit, trebuia sd se afle pe ordinea

de ziin documentalie impreuna cu Proiectul de hot'[rdre depus de cdtre ddnEii. intreabd cine a

frcut rdspunsul.
Dl. primar rdspunde Comuna Dumbrdvifa.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd a fEcut Comuna Dumbrdvila un rdspuns in care

ii spune c6 se colecteaza selectiv, cd totul este verde, dar noi avem cea mai mizetabtla comun[

dinJudeful Braqov qi din aceasta cauzdnu ar trebui sd avem implementat un proiect cu subiect

gi predicat, carepresupune destinalia deEeurilor de peraza comunei.



intreab6 ce se intdmpld cu lista de lemne,''p.rt* cd domnul primar a spus c6 in 31 martie

2O2l seva face extragerea qi aceasta nu s-a fEcut.

DI. primar spune ra -ain. la ora l2,OO cine doreEte din Consiliul local este invitat in sala

de consiliu Ei se va face tragerea la sorfi, pe pagina de facebook a Primiriei'

D-na. Costescu Anisia-beorgiana intreabl care este procedura de inscriere a celor care

doresc incd sd se inscrie pe lista de lemne de foc.

Dl. primar rdspunde non-stop, pdnd in data de 31 decembrie 2021, pentru ci nu poate veni

cineva din Italia in septembrie, acasa Ei s5 i se interzicd s5 ia lemne, vine qi depune cererea la

Primirie online.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd de ce in ziua in care a avut loc Eedinla de

comisie o doamna a fost trimisd la trei persoane, ca sd facd o cerere pentru lemne. Mai

?ntreabd cine face incasdrile la taxe qi impozite, cdnd lipseqte doamna Cu!a'

Dl. primar rdspunde angajalii Primiriei.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd sdpt6mina trecutd nu era nimeni la taxe Ei

impozite.
Dl. primar rispunde exclus.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd le-au transmis oameni care au fost s[ plateascd

impozitul Ei nu au Putut P15ti.
Dl. primar spune cd s-a rezolvat
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd au votat anul trecut creqa qi intreabd ce se

int6mpl6, pentru cd la Cristian imediatiafi dat[ in folosin!6, in ce stadiu suntem noi'

Dl. primar spune ci, creEa este anulat6 de doud luni de zile, din cauzd ci nu am gdsit o

clddire care s6 corespunda cerin(elor impuse de DSP, cu toate cd am avut trei variante,

respectiv clrdirea unde a fost brutdria, clidirea Dispensarului veterinar qi clSdirea unei

p.irour. ftzice. DoreEte sd facd dou6 propuneri la dierse. Spune c6 problema cu Servicii

Comunale M[gura Codlea este foarte delicatd qi mdine dimineald are intOlnire cu domnul

director de la prejmer, care vine cu un Proiect de hotdrdre qi dinsul vrea s5 propuni ca

incepdnd cu luna iunie s[ trecem la ADI Prejmer, Spune cE a fost impreuna cu domnul

viceprimar gi a cerut oferte de 1a Comprest SA, tare ne cere 15 lei plus TVA de persoand, cei

de la prejmer ne cer 10 lei, dar exista un cadru legal prin care aceastS taxd va fi taxd de

salubritate, de mediu, va fi p16tit6 de fiecare cetdlean al comunei la Primdrie qi Primdria va

pliti firmei de salubritate. Mai spune cd in anul 1997 comuna Dumbrdvi[a a accesat un fond

de introducere a gantlumetan in localitate, la momentul respectiv mai trebuia o sumi de bani

;i s-a dat o hot6r6re a Consiliului local prin care s-a stabilit ca fiecaro propriotar de imobil sd

pldteasc6 o tax6 de 500 USD Ei mult6 lume din sat, din Primirie, din Consiliu local a spus cd

existl un paragrafprin care putem incasa aceast6 taxd doar 10 ani, 15 ani, 20 an| Spune cd am

c6utat in arhivd Ei am gasit o hotarar. din anul 2000 qi nu scrie nicdieri cd trebuie. incasatd 15

ani sau 20 ani, hot6i6rea spune cr se aprobr rcalizarea lucrdrii de investilii Infiinlarea

distribulie i de gazenaturale in comuna Dumbrivila cu taxd de fiecare proprietar de 500 USD'

Mai spune c6 aceasta investilie a fost f6cut6 Ei cu banii cetdlenilor din comund Ei ca s[ putem

anula aceasta taxd trebuie sd vin[ cu un Proiect de hot[rdre in Consiliul local prin care sI

hot6r6m dac6 mai incasam taxa in continuare sau nu o mai incasdm sau incasdm taxa qi banii

ii ddm mai departe la PoPulafie.



Dl. OlaianoE Valeriu spune cd a in{eler''rA ou*.nii care au dat aceEti bani in timpurile mai

recente nu au ajuns inapoi la oameni Ei poate doamna contabil ne poate spune.

D-na. Cioldnel Lenica, qef birou contabilitate, buget, impozite qi taxe spune cd dupd ce s-a

desfiinlat contul special creat de Trezorerie, banii colectali de la persoanele cate s-au inscris

ulterior, au fost virafi in contul de buget local
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd dacd se poate ardta cum au fost folosili banii

respectivi.
b-nu. Ciol6nel Lenica, qef birou contabilitate, buget, impozite gi taxe spune cd veniturile

bugetului local nu sunt colectate special cu o anumitd destinalie, veniturile intrd in contul de

buget qi cheltuielile se stabilesc prin hotdrdre a Consiliului local'

D-na. Costescu Anisia-Gro.giunu spune cd a verificat veniturile din alte taxe si impzite la

Dumr6vi{a qi nu a gdsit Ei au solicitat sd li se transmit[ c6te persoane au achitat in20 de ani, an

de an, cite persoane s-au branEat.

D-na. Cioldnel Lenica spune cd avem pdnd la momentul in care a axistat acel cont, dup[

aceeabanii au intrat ca venit la bugetul local.

Dl. primar spune cd p6n5 in anul 2017 fiecare cetStean care a

ultima dati se primeau 13 lei, 17 lei.
plitit a primit inaPoi bani,

Dl. Ciolan Traian spune cd nu a primit bani inapoi.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune c6 doamna contabil spune altceva.

D-na. Ciol6nel Lenica rprrr" ca banii au fost colectafi pe parcursul deru16rii investiliei intr-

un cont special Ei dup6 ftnalizarea investiliei persoanele care au dorit sd se racordeze la

conductaprincipala au achitat in continuaretaxa la Primdrie. Pdnd in anul 2017 era deschis

acel cont speciat laTrezorerie, odatd cu modificdrile din clasificalia bugetard s-a desfiinlat qi

banii au intrat ca venit la bugetul local.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd data trecutd c0nd a fos in birou la doamna

contabil, aceasta i-a spus cd s-au f[cut plEfile vreo doi ani c6tre oameni.

D-na. Ciolanel Lenica spune cd in ultimii doi ani nu s-au mai restituit banii.

D-na. Costescu Anisia-beorgiana spune cd aqteapt6 sd li se spund exact ceea ce au intrebat

in cererea d6nEilor, detaliat, cdte persoane s-au racordat la gaz din momentul in care s-a

aprobat acea hot6rdre de Consiliu local Ei ce s-a intdmplat cu banii respectivi gi cd oricum

banii nu au ajuns la cetaleni Ei inainte de a se lua o decizie de genul introducerii in bugetul

local, poate tiebuia s6 se citeasc[ hotdrdrea Consiliului local, care spunea cd banii se restituie

la cetdleni ;i se scade an de an suma'
Dl. Ol6ianoE Ionel spune cd incepe cu mul,tumiri din partea cetdlenilor od au inooput o serie

de lucrdri din ceea ce au cerut sd ie facd in comunS, respectiv la Zahaina aratd mai bine ;i
celelalte pe parcurs.

Dl. primar spune cd dupd aprobarea bugetului local.

Dl. Oliianoq Ionel rprn. s[ se stipuleze ca cei de la Prejmer sd vind s[ ridice gunoiul in

fiecare sdptdmdnd.
Dl. StAniloiu Ioan intreabd dacd se colecteazdtot cu maqina noastrS.

Dl. primar rdspunde exclus
Dl. StAniloiu Ioan spune cd poate o vindem.
Dl. primar spune c6 este o idee buni sd o vindem qi sd vindem qi tractorul pe care i1 avem,

cump[rat de acum 16 ani.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabi cine adunl compostabilul.



Dl. primar r[spunde cd tot Prejmerul.

Dl. Olaianog Ionel spune cd trendul pandemiei este in scddere qi intreab[ dac[ mai are rost

si cheltuim banii pe tablete, dacd tot nu au venit luna aceasta.

Dl. primar spune ci proiectul este la Bucureqti Ei aEteptdm aprobarea qi se bucurd copiii qi

dupd aceea Ei cd nici nu sunt bani din bugetul local.
Dl, OlSianoq Ionel spune ci atunci da.

Dl. Strimtu Viorel intreab5, lindnd cont c[ se reziliazi contractul cu Mdgura Codlea, ce se

intdmpla cu persoanele care au poprire pe pensii, care au contract cu Mdgura Codlea, nu li s-a

ridicat gunoiul qi au fost executate silit pe pensii.
Dl. primar spune cd a vorbit cu persoane in cauzd;i acestea trebuiau sd meargd Ei sd

reziTieze contractul.
Dl. $tefan Eugen intreabd dacd pe punctele de colectare selectivd nu se monteazd camere

de luat vederi.
Dl. primar spune cdlaVlsdeni s-a montat deja Ei la Dumbrdvila avem trei camere care vor

fi montate.
Pregedintele de gedin!6 constatdnd cd ordinea de zi este epuizatd., nemaifiind alte disculii,

mulfumeqte domnilor consilieri pentru participare gi declard inchisd gedinla ordinar[ a
Consiliului Local.

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

la dosirul gedin{ei Consiliul Local Dumbrivila li un exemplar se inainteazd la Institutia

Prefectului, Judelul Braqov.

PRE$EDINTE,,
Ciolan Adria

i,
!;

DE $EDINTA
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Secretar general
Micu Costel
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