ROMANIA
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI DLI]\4BRAVITA

HOTiRAREA

nr.37.

din 30 iunie 2021
-

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

27 mai 2021

Consiliul Local al comunei Dumbrdvita, Judeful Bragov, intrunit in gedin!6 ordinard la data de 30
runie 2021;

Av6nd in vedere Proiectul de hotdrdre privind aprobarea procesului-verbal al gedinlei antelioare a
Consiliului Local din data de27 mai2021 gi Raportul;
inbazaprevederilor art. 138, alin. (15) din O.U.G. rc,5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. w. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completSrile ulterioare:

TTO

rARASTB:

Art.1.- Se aprobd procesul-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 27 mai 2021, anexd laprezenta hotdrdre.

Art.Z.- Cu ducereala indeplinire aprezentei hotdr0ri se ins[rcineazd Secretarul
general.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Negrei Viorel-lucian
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Ltrtitulia Prcfdulni, Judqul Brqov
afiiaj

Prezeuta

hottrrire a fost adoptattr in gedinfa din data de 30 iunie 2021, ct uIt numtrr de 10 voturi pentru Si 3 ab{ineri, din numirul total de l3

consilieri prezenfi gi 15 consilieri ftr funcfie.

Anexa
JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI DUMBRAVITA la H.C'L' nr.37 din30.062021

PROCES -VERBAL
incheiat azi, 27 mai 2021, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Dumbrdvila
gedinta ordinard a Consiliului Local Dumbrivila a fost convocat[ de domnul primar Popa
Zachiuprin Disp ozilianr. 86 din20 mai2O2l, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. (i)
Ei art. 134, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ.
$edinla s-a desfEgurat la sediul Primlriei comunei Dumbrivi{a.
La qedinld participd cei 15 consilieri locali, cu menliunea cI domnul OlSianoq Ionel a
participat la gedinld de la punctul 2 de pe ordinea de zi. 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.

Materialele gedinlei, respectiv Dispozilia de convocare, Convocatorul, Referatele de
aprobare, Rapoartele, Proiectele de hotdrdre au fost transmise consilierilor locali prin e-mail.
Preqedintele de qedinld prezintd consilierilor locali Proiectul ordinei de zi, cuprins in
dispozilia de convocare gi convocator, astfel:
1. Raport privind aprobarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local din
data de 28 aprilie 2021', adoptarea Proiectului de hotirdre;
2. Raport privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei DumbrSvila, pe
anul202l, adoptarea Proiectului de hotdrdre;
3. Raporl privind aprobarea Raportului de gestiune venifuri qi cheltuieli al Regiei Publice
Locale a Pddurilor Mdieru$ R.A, ;i situaliile financiate - secliunea Comuna Dumbrdvila,
pentru anul2020, adoptarea Proiectului de hotSrdre;
4. Raport privind aprobarea acorddrii unui ajutor de inmormdntare in sumS de 2500 lei, din
bugetul local, capitolul Asigurdri qi asistenld social[, adoptarea Proiectului de hotdr6re;
5. Raport privind aprobarea executdrii Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investilii

"Construire Dispensar Uman

in

comuna Dumbrdvila, localitatea Dumbr[vifa,

str.

Dispensarului, nr. 52, judeful Braqov", adoptarea Proiectului de hotdr6re;
6. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investi{ii
"Reabilitare trotuare, rigole gi podele, strada Mare, comuna Dumbrdvila, judelul Bragov",
adoptarea Proiectului de hot6r0re;
7. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"Reabilitare trotuare, rigole gi podele, strada Noului, comuna Dumbrdvila, judeEul Bragov",
adoptarea Proiectului de hotdrdre;
8. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investilii
"sistem camere video pentru pazd qi proteclie in comuna Dumbrdvrfa", adoptarea Proiectului
de hotdrAre;

- economici

Ei depunerea Cererii de
Finanlare a proiectului "Dotarea Comunei Dumbrdvila cu echipamente electronice, mobilier 9i
sistem de supraveghere pentru efrcientizarea, modernizarea gi securitatea activitSlilor",
adoptarea Proiectului de hot6r6re;

9. Raport privind aprobarea indicatorilor tehnico

10. DiscuJii gi

diverse.

'

Dl. Macavei gtefan-Mihai spune ci Proiectul de hotdrdre privind eliminarea taxei de gaz nu
a fost trecut pe ordinea de zi, cu toate cd a trecut prin comisii qi s-a dat avizlul.
Dl. primar spune cd Proiectul de hotdr0re privind eliminarea taxei de gaz a fost depus in
data dJ 25 mai 2021, Dispozilia de convocare este emis6 in data de 20 mar 2027 qi nu existd
nici Raportul aparatului de specialitate al primarului Ei s-a stabilit la Eedinla comisiilor de
specialitate cd punem acest proiect in termen de 30 de zlle, conform Codului admninistrativ,
cu amendamentele propuse de domnul Schiopu Ioan gi domnul Stdniloiu Ioan, respectiv
scoatem taxa de racordare la releaua de gaz Ei cei 788 de cetdleni din Dumbrdvila Ei Vlddeni
care au achitat taxa sd-gi primeascd banii inapoi.
Dl. Strimtu Viorel spune cd ordinea de zi se poate ;i suplimenta.
Dl. Micu Costel, seCretar general, spune cd ordinea de zi se poate suplimenta doar pentru
probleme urgente.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd Ei aceasta este o problemd urgent6. Mai spune
cd trebuia s6 li se spun6 de ce nu s-au dat banii pdnd acum, care este suma care trebura datd
care sunt persoanele care s-au racordat, ceea ce au solicitat ;i nu s-a rdspuns la solicitare.
D1. primar spune cd trebuie, ca pentru orice taxd, fbcutd Ei o dezbatere public6, pentru cI
cele 788 de perioane care au achitat taxa sunt foarte revoltate, dar facem dezbatete publicd Ei
la Dumbrdtvila gi la Vlddeni Ei vedem atunci ce spun oamenii.
Dl. Micu Costel, secretar general, spune cd Ei dacd s-ar suplimenta ordinea de zi proiectul
de hot6rdre nu se poate dezbatepentru ci nu avem raporful compartimentelor de resort.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd ce au frcut departamentele de resort.
D1. Micu Costel, secretar general, spune cd acestea trebuie s6 studieze, sd analizeze
Proiectul de hotSrdre Ei Raportul se poate face in termen de maxim 30 de zile.
pregedintele de gedinp supune la vot qi se aprobl cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Cioian Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grimadd Dumitru Neculai, domnul GuqeilS
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul
Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, ordinea de zi.
in continuare se trece la punctul 1 din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd prezinte
Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la discufii.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot qi se aprobd cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul GrSmadE Dumitru Neculai, domnul Guqeili
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul

Strimtu Viorel gi domnul gtefan Eugen, HOTARAREA nr. 27 - privind aprobarea
procesului-verbal
al qedin{ei anterioare a Consiliului Local din data de 28 aprilie 2021.
tn continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar si

prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrAre, dupd care se trece la discuJii.
Dl. Schiopu Ioan il intreabi pe domnul primar de ce valoarea monumentului s-a schimbat
de la 23 mii Euro, la28 mii Euro, dacd ddnqii au spus sd nu il punem pe ordineadezi 9i sd-l
voteze, Mai spune cd nu i se pare normal sd fie alocali atdlia bani pentru monument qi ci
acesta nu este necesar qi cd ar trebui reparate strdzile, pentru cd qi-au stricat maEinile.

cd
necesat, ca
Spune cd Ei oamenii care sunt ?n corulbisericii i-au spus d6nsului cd nu este necesar,
s-au str6ns bani qi c[ avem alte prioritdli, nu monumentul acum. Propune sd fie scos
monumentul de pe lista de investilii, pentru a putea vota bugetul.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune ci pentru a nu realiza acest obiectiv avem posibilitatea de
a nu vota indicatorii tehnico-economici qi sd nu aprobdm lucrarea la momentul in care va veni
la Consiliul local. Mai spune cd nu putem lega aprobarea bugetului de o investi{ie.
Dl. Schiopu Ioan spune cb monumentul nu este necesar.
Dl. $tefan Eugen spune cd d0nsul este consilier la bisericd gi c5 toli consilierii au spus sd se
facd monumentul.
Dl. Schiopu Ioan spune cd in spate aceEtia au spus altceva.
Dl. Ghimbdqan Adrian-Cosmin spune c[ nu au fost puline situaliile in care au fost puqi
intre ciocan Ei nicovald, insd ddnEii trebuie sd fie echilibrali, penffu ci avem de aprobat
bugeful qi este o necesitate stringentd, pentru c[ se blocheazd toate investiliile. Mai spune cd
vor fi foarte atenfi la indicatorii tehnico-economici.
Dl. Strimtu Viorel spune ci bugetul propus de cdtre domnul primar, bugetul 2021 este un
buget frcut pe genunchi, ci la multe din intrebdrile adresate aparatului din primdrie nu au
primit rSspunsurile necesare, Mai spune cd a vdntt in ultima propunffe a domnului primar
foarte multe documente care vin de la firme care sunt in incapacitate de platd sau in
insolven!6, iar cele 12 mtlioane de lei pe care le avem de anul trecut putem sd le trecem in acel
fond de accesare pentru fonduri europene, pentru cd sunt foarte multe investilii care sunt
propuse, care se pot face din fonduri europene, inclusiv monumenful se poate face din fonduri
europene. Mai spune cd noi putem sd accesdm incd 36 milioane de lei, cu speranla ca
persoanele care vor veni la concurs, pe posturile de la implementare gi derulare proiecte, sd fie
capabile sd ne facd proiecte, sd cheltuim banii. Dacd vom cheltui in 2-3 ani toli banii aceqtia
pe investiliile pe care le avem propuse, ne vom trezi peste patru ani cdnu le vom putea susline
financiar. Spune ci bugetul este de aprobat din punct de vedere al funcliondrii primdriei, dar
trebuie sd ne gdndim cd sunt nigte bani pe care nu trebuie sd-i chelfuim neapdrat acum cu orice
scop, pentru c6 gi taxa de gaz gi ce se spune despre monument sunt nigte bani pe care ii ludm
dintr-o parte gi ii mutdm in altd parte gi nu gtie cum ii vom folosi. Spune cd la fonduri
europene avem 100 qi ceva de mii de Euro gi intreabd ce proiecte putem sd accesdm cu acegti

bani.

doar 4 milioane de lei, 4 milioane lei este
continuarea lucrdrii de apd gi 3 milioane qi ceva de lei este cofinanlarea noastrd la lucrarea de
canalizare. Spune cd vorbim de 4 milioane gi ceva pentru investilii. Spune cd nu se poate
accesa nici un fond european frrd sE ai un studiu de fezabilitate frcut. Mai spune ci aceasta
este necesitatea unui buget gi ea sume de 100 gi ceva de mii de Euro pentru cofinanlare, in
momentul in care se acordd un fond european putem veni gi dacd punem cofinan\area de 2o/o
de 5o/o sau cAt este qi cd un avantaj este cd la lucrarea pe PNDL am venit noi cu cofinanlarea
de 10%.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd s-a spus qi la qedinla de comisii c5 aceste sume par
mari, dar garanteazd cd nu vom fi in stare si le cheltuim qi s6 ajungem cu un buget 0 , c6 nu
suntem in stare sdrealizdm din lista de investilii 30oh , din experienla anilor treculi.
Dl. Strimtu Viorel propune ca amendament in fala Consiliului local sd trecem cer 4
milioane de lei in fondul de accesare de fonduri europene.

Dl. primar spune cd 12 milioane inseamn[

birou contabilitate, buget, impozite gi taxe spune c6,
cofinanlarea o asigurdm in momentul in care este aprobat proiecful.
Dl. primar spune cd prioritizarea din lista de investifii este urmdtoarea: prima este
canalizaea, doi apa, trei rigole qi trotuare pe strada Mare, patru rigole, trotuare ;i podele pe
strada Noului, PUG, intabulare strdzi in continuare, depunere de SF pentru Dispensar Uman,
depunere de SF pentru sala de sport gi teren de sport in Vlddeni gi SF pentru casa rece la satul
Vladeni,
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd secretarul trebuie sd inregistreze amendamentul
propus, sd fie supus la vot, ca sumele puse la dezvoltare ) care sunt 20 gi ceva de milioane lei,
sd fie puse la capitolul studii gi cofinanlare fonduri europene. Mai spune cd de fiecare datl
cAnd domnul primar sau consilierii vin cu un proiect fezabil, cum trebuie, documentat, si
facem rectificare bugetard gi sd votdm proiectul respectiv.
Dl. Schiopu Ioan intreabd dacd proiectele privind podele gi rigole pe strada Mare $i pe

D-na. Ciolanel Lenica,

;ef

strada Nouiui se vor realiza,
Dl. primar rdspunde da.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea, preqedinte de qedinld, supune la vot amendamentele depuse

de

alianla USR-PLUS separat, fiecare in parte.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea, preEedinte de qedinlE prezintd gi supune la vot amendamentul
nr. 1: sterilizare animale cu sau fErd stdpdn din comuna Dumbrdvi\a, care se respinge cu 4
voturi pentru, exprimate de doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Macavei $tefanMihai, domnul Strimtu Viorel, domnul Stdniloiu Ioan gi 11 ablineri, domnul Ciolan AdrianMircea, domnul Ciolan Traian, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul $tefan Eugen, domnul
Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul GugeilS Gheorghe,
domnul Oliianog Ionel, domnul OlaianoE Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul
Schiopu Ioan.
Dl. Strimtu Viorel prezintd amendamentul nr.2.
D1. Olaianog Valeriu spune cd in anul 2016 a candidat pentru funclia de primar al comunei
Dumbrdvila gi in programul electoral al dAnsului a avut prins acest punct. La ora actuald nu se
poate dezice de el , nu este sup6rat cd l-au preluat, chiar se bucurd gi va vota amendamentul
propus.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd dacd se va face un contract cu cabinetul de la
Dumbrdvi(a, pentru c5 proiectul nu ese scris qi se vor putea aduce amendamente, se va putea
face o concesie, se va renunla lataxapentru control.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd sd fie gratuit un control ini1ial.
Dl. Guqeild Gheorghe spune cd a analizat amendamentul colegilor de la USR gi este foarte
bine pentru copii, pentru cd intotdeaun am investit in copiii din comuna Dumbrdvi[a gi lindnd
cont cd trebuie s5 avem grljA de copii, de viitorul nostru.
Dl. $tefan Eugen spune cE este de acord cu acest amendament, dar ar dori si fie un cabinet
in cadrul gcolii, sd vind numai elevii.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd ar fi bine ca doamna doctor sd aloce o zi doar pentru
elevii gcolii.
valabil plrrd la 14 ani sau pdnd la
D1. St6niloiu Ioan intreabd dacd voucherul va
terminarea clasei a VIII-a pentru copiii care merg la qcoald in comund sau va fi valabil pentru
copiii care merg la gcoald in Codlea, Bragov, pdnd la 18 ani.

fi

Dl. Strimtu Viorel spune cdpropunereaddnqilor este pentru orice copil intre 8-14 ani cu
rezidenld in comuna Dumbr[vila indiferent la care $coal[ merge. Mai spune cA se vor stabili
ulterior modalitdlile de platd.
Dl. St[niloiu Ioan spune c[ trebuie sI avem grtjd ca voucherul sd nu se poatd vinde, la
jumdtate de pre!.
Dl. primar spune cd la qedinJa viitoare, dacd trece amendamentul, vor veni cu un
regulament, in care sunt stabilite condiliile clare.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea, pre;edinte de Eedin{6 supune la vot amendamentul nr. 2:
subven{ionare servicii stomatologice pentru elevii din inv6!6mdntu1 primr 9i gimnazial din
comuna Dumbrdvila, se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de domnul Ciolan AdrianMircea, domnul iiolun Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul GhimbSgan
Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE Valeriu, domnul
Oldianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan,
domnul Strimfu Viorel gi domnul $tefan Eugen.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea, pregedinte de Eedin!6 prezintd amendamentul nr. 3, valoatea,
sursele de finanJare: infiinlaria centru in vederea asigur[rii colectdrii separate prin aport
voluntar a deqeurilor pe raza comunei Dumbrdvita,judeful Braqov.
Dl. Guqeila Gheoighe spune c6 nu este foarte ldmurit gi intreabd dacd am putea face acest
centru pe fonduri europene.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea, preEedinte de Eedin!6, propune sI dea cuvdntul unuia din cei trei
consilieri USR s6 prezint. u..rt amendament, si face o expunere clard gi o explicalie a acestui
amendament.

Dl. Strtmtu Viorel spune cd necesitatea acestui centru de colectare pleacd de la nevoia
colectivitilii. Spune c6 suntem o comuni ingropati in gunoaie gi vedem clar cd firma SC
Mdgura CoOtea nu iqi face treaba cum trebuie qi dacd va veni altd firmi gi nu vor plSti toate
familiile contractel., n, vom putea sd rezolvdm problema degeurilor. Mai spune cI acest

proiect este aducitor de fonduri, pentru cd dacdse colecteazd selectiv gi dacd d[m la societatea
tare ridici degeurile, doar menajerul, atunci populalia va pl[ti mai pulin, iat ceea ce se
pot vinde 9i
colecteazd" selectiv, noi il putem vinde. Spune cd are o listd de prefuri la care se
prezintd prefurile. Putem vinde la o firm6, doar dac6 avem acest centru, care implicd 9i
selectarea degeurilor, se creazd qi locuri de muncd in localitate qi putem scoate 9i bani.
Dl. Schiopu Ioan intreabd cine ii pldtegte pe aceqti oameni.
Dl. Ciolan adtun-Mircea intreabd dacd au gdndit in intoriorul proioctului gi un spaliu de
depozitare.

Dl. Strimtu Viorel spune cd trebuie sd fie o localie de cel pu{in 1000 mp, din care jumdtate
din suprafa!6 s6 fie acoperita, dupi care este nevoie de o bandd de sortare gi de o presi. Aceste
dou6 utitui. se pot gi inchiria la aproximativ 250 Euro/lund chiria la o presd, cate costd 70-80
mii Euro. iniliai putem inchiria, iar apoi prin fonduri europene sd ne dezvoltdm. Mai spune cd
in acest centru se pot duce gi ce inseamni resturile de construclii, resturile care sunt
compostabile.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea

spune cd incinta de depozitare este mic6 pentru acestea

9t

intreabi dacd au gdndit cum se face.
Dl. Strimtu Viorel spune cd se poate face cu containere de 12 mc, care in momentul in care
s-au umplut, se ridicd gi se transportd.

viceprimar, intreabd dacd au gisit gi desfacere pentru deqeuri.
Dl. Strimtu Viorel spune cd au gdsit SC Transylvania Trade Collect SRL de la care au cerut
informa{ii Ei care le-au dat qi o list6 de prefuri. Mai spune ci in loc sd plitim amenzi penru
deqeuri, putem sd aducem bani in comun6.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd pdnd punem in practici ar trebui s5 vini o rectificare
bugetar[ ulterioard qi nu inpiedicd cu nimic ca bugetul sd treacd gi o 1un6, doud luni, cdnd
avem o documenta{ie bine scrisd gi stabilitd o loca{ie, si facem o rectificare bugetari.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cI acest centru de colectare selectivd este o
obligativitate prin lege, a Primdriei s6 pund la dispozilia cetdfenilor, pe l0ngd faptul cd ese
extrem de necesard populaliei dincolo de monumente sau alte reparalii qi iqi menlin
propunerea sd fie inclusd in buget de acum.
D1. Oltean Nicolae Silviu spune cd s-au luat niqte bani de la lucriri, pentru acesta 9i o
intreabS pe doamna Costescu Anisia-Georgiana dacd are copii la gcoaldla Dumbrdvita, pentru
cd trebuie fEcutd parcarcape strada VAii, aproape de ieqirea de la qcoald.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune c[ au venit cu un proiect fundamentat 9i au depus
un proiect qi in aul 2019 care conline exact ce trebuie fEcut la centrul respectiv, fald de o
fundamentare a domnului primar cu o parcare despre care nu au nicio informalie sau o
amenajare de centru de comund despre care nu au nicio informalie.
Dl. primar spune cd sens giratoriu inseamnd amenajare centru.
Dl. Ghimbdqan Adrian-Cosmin spune cE unde mergi, pe orice stradi vedem gunoaie, spre
lac la fel qi alti variant[ nu avem, dar vedem in momentul in care vin cu indicatorii tehnicoeconomici gi cu proiectul scris, sd vedem qi care este amplasamentul.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd ar trebui sd stabilim unde sunt cei 1000 mp de teren, sd
devind propunerea fezabild, altfel astdzi este in aceeaqi situalie ca gi parcarea.
Dl. Ghimbigan Adrian-Cosmin spune cd nu gtie unde inclind balanla, pentru cI ambele
sunt importante.
Dl. Oliianoq Ionel il intreabd pe domnul Strimtu Viorel cdt dureazdpdnd se implementazd
proiectul, ca timp, dacd se aprobS.
Dl. Strimtu Viorel spune cdpdnd.la sfdrgitul anului proiectul ar fr fezabil, pentru cd a lucrat
deja la el. Mai spune cd ceea ce spun domnii consilieri cd nu gtiu unde este spaliul, ddngii au
depus in urmd cu cdteva luni la primdrie o adresi prin care solicitau o listd cu toate bunurile
mobile qi imobile ale Primdriei, ale Comunei Dumbrivila dar nu au primit acea listd.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune ci nu crede cd Primdria dispune de un astfel de teren.
Dl. primar spune cd trebuie fEcut in extravilan.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune c5 urmeazd" amenzi usturdtoare pentru fiecare
Primdrie care nu respectd instrucliunile Uniunii Europene, cd trebuie sd avem 50% colectate
selectivd gi noi in acest moment facem 0 colectare selectivd.
Dl. Ciolan Adrian-Mtrcea, preEedinte de Eedin!6 supune la vot amendamentul nr. 3, care se
respinge cu 7 voturi pentru, exprimate de doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul
Macavei $tefan-Mihai, domnul Strimtu Viorel, domnul Ghimb[qan Adrian-Cosmin, domnul
Ciolan Traian, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Grdmadd Dumitru Neculai gi 8 ablineri,
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul $tefan Eugen, domnul
GuqeilS Gheorghe, domnul OlSianog Ionel, domnul Olaianog Valeriu, domnul Schiopu Ioan,
domnul Stdniloiu Ioan.

Dl. Negrei Viorel-Lucian,

Dl. primar spune cd deja a g6sit localiaunde s5 face acest centru de colectare a deqeurilor,
respectiv pe terenul unde se va face stalia de epurare. Spune cd am cumpdrat 4500 mp de
teren, pentru stalia de epurare, cd ne sunt necesari 2500 mp de teren qi ne rdmdn 2000 mp de
teren pentru acesta.

Dl. $tefan Eugen spune cd a fEcut un SMID la Moacga gi gtie ce inseamn[ colectarea
gunoaielor. Mai spune c[ nu se gtie unde se va face SMID-ul de la Braqov gi poate vor dori sd
se facd la Dumbrdvila, dincolo de Vl6deni.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuie 3000 ha de teren, ceea ce Dumbrdvila
nu are.

Dl. Strimtu Viorel spune cd un centru de colectare Ia Dumbrdvi\a se face pentru locuitorii
comunei Dumbrdvifa gi pentru a primi subvenlia de aproximativ 100 Euro/mc pentru
trasabilitate qi cd gunoaiele le aduc doar locuitorii comunei gi nu trebuie si se confunde aceste
aspecte.

D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd trebuie supus la vot gi cel de-al patrulea
amendament, cel fbcut verbal de citre domnul Strimtu Viorel cu privire la suma de 4 milioane
lei, s6 fie trecutd la capitolul cofinanlare fonduri europene.
Dl. primar spune cd din cei 4 milioane lei au mai rdmas 1,3 milioane de lei, pentru cd avem
lucrarea de canalizare qi lucrarea de alimentare cu ap6.
Dl. Strimtu Viorel spune cd amendamentul este ca suma de 1,3 milioane

lei

sd fie trecutd

intr-un cont care sE se foloseasc6 pentru accesare de fonduri europene, la categoria
cofinanlare.

Dl, Ciolan Adrian-Mircea, pregedinte de Eedinld supune la vot amendamentul nt. 4, fEcut
verbal de cdtre domnul Strimtu Viorel, care se respinge cu care se respinge cu 3 voturi
pentru, exprimate de doamna Costescu Anisia-Georgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai,
domnul Strimtu Viorel gi 12 ablineri, domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian,
domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul $tefan Eugen, domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin,
domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Oldianoq Ionel,
domnul OlaianoE Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Stiniloiu Ioan, domnul
Schiopu Ioan.

Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 12 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, domnul Ghimbdgan Adrian-Cosmin,
domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul Negrei Viorel-Lucian,
domnul OlaianoE Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul
Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul $tefan Eugen gi 3 ablinori, doamna Co^stescu
Anisia-Georgiana, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Strimtu Viorel, HOTARAREA
nr. 28 - privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Dumbrivi(a, pe
anul 2021.
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.
Dl. Strimtu Viorel intreabd care a fost Nota de fundamentare pentru acei 100 mii lei la
inceput de an, pe care i-am primit de la RPLP Mdierug RA.
Dl. primar spune cd nu am avut bani pentru salarii.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 13 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, doamna Costescu Anisia-Georgtana, domnul GhimbSgan
Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild Gheorghe, domnul

Macavei $tefan-Mihai, domnul NegreiViorel-Lucian, domnul Olaianog Valeriu, domnul
Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel,
ablineri, domnul Ciolan Traian, domnul Oldianog Ionel,
domnul $tefan Eugen Ei
HOTARAREA nr.29 - privind aprobarea Raportului de gestiune venituri ;i cheltuieli al
situa(iile financiare sec{iunea
Regiei Publice Locale a Pidurilor Miieruq R.A.
Comuna Dumbrlvi{a, pentru anul 2020.
ln continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.
Dl. Strdmtu Viorel il intreabd pe domnul secretar, dacd in momentul in care se supune la
vot in cadrul Consiliului local pebazd de tabel nominal, nu trebuie sd se faci prin vot secret.
Dl. Micu Costel, secretar general, rdspunde c5 nu este obligatoriu.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd este vborba de un fost beneficiar al Legii nr.41612001.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobS cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbdqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmadd Dumitru Neculai, domnul Gugeild
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianoq
Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schioqu Ioan, domnul
Stiniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 30 -
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-

privind aprobarea acordlrii unui ajutor de inmormintare in suml de 2500 lei, din
bugetul local, capitolul Asigurlri qi asisten{5 sociali.
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s6
prezinte Raportul qi Proiectul de hotdrdre, dupS care se trece la disculii.
Dl. $tefan Eugen spune cd qi-ar dori sd fie prinse qi anumite echipamente, un ecograf, un
CT gi chiar dacd este coplatd, adicd plStegte Ei cetSleanul, s5 nu se mai duc6 p6nd in Bragov qi
sd pliteasci 3000 lei.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd a propus in gedinla trecutd sd se menlioneze in
studiul de fezabilitate qi demolarea clddirii din spate, a gurii.

Dl. primar spune cd pind nu avem aprobare pentru SF nu poate face nimic Ai ci

se

demoleazd ambele guri.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd se va face dispensar in spate unde este gura gi
intreabd cum se face aceastdlucrare prin licitalie sau atribuire directS.
Dl. primar rSspunde cd prin licitalie public6.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd vrea sd vadd pe SEAP licitalie publicd pentru

orice studiu de fezabilitate, p"rt.o orice lucrars de la Dumbrdv4a. tt intreabd pe domnul
primar dacd iqi asumd acest lucru in cadrul acestei gedinle, pentru cd p6nd acum a acordat
lucrdrile, indiferent de natura 1or, unor firme frird angajali sau care sunt in pragul falimentului.
Dl. primar spune cd orice lucrare, orice SF, orice contract, se va incheia in limitele legii.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana il roagd pe domnul primar sd faci licitalii pentru toate
lucrdrile de la Dumbrdvita.
Dl. Ghimbdgan Adrian-Cosmin spune cd vor veni cu variante de proiectare gi are o sugestie
sd se facd o comisie tehnico-economic6 care sd vadd variantele de proiectare din care sE facd
parte colegi consilieri.
Dl. Strimtu Viorel spune cd in proiect scria c6, construclia trebuie sd aibd maxim P+E+M qi
toate construc{iile care sunt in sistemul sanitar ar trebui sd fie doar pe parter, pentru cE se
eliminb accesul persoanelor cu dizabilitali gi pe un etaj este cel mai bine.

Dl. primar spune cd doregte mai multe cabinete qi se pot face la parter cabinete pentru
persoanele cu dizabilit[tri.
Dl. Gugeild Gheorghe intreabd dacd SF-urile fbcute expird intr-un anumit timp.
Dl. primar spune cd sunt valabile trei ani.
Dl. Schiopu Ioan spune cd de acum incolo cdnd vor veni constructorii, din Consiliul local
este ddnsul, domnul Strimtu Viorel gi domnul Oltean Nicolae Silviu, pentru c6 au experienld
in domeniu gi trebuie sd fie in comisia de receplie.
Dl, primar spune cd in comisia de receplie de la apd gi de la canalizare sunt gi doi consilieri,

respectiv domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen.
Nemaifiind alte discuJii 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 Grdmadi Dumitru Neculai, domnul GugeilS
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
Valeriu, domnul Oldianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiogu Ioan, domnul
Stdniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 31 -

privind aprobarea executirii Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investi{ii
',Construire Dispensar Uman in comuna Dumbrlvi(a, localitatea Dumbr[vi{a, str.

Dispensarului, nr. 52 r judeful Bra;ov".
in continuare se trece la punctul urmitor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar s5
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.
Dl. Strimtu Viorel spune cdla descrierea investitiei se spune cd lungimea podelelor este de
doar 6 m gi va trebui sd existe posibilitatea ca cine vrea, contra cost, sd mdreascd lungimea 9i
ar trebui scris, ca sd nu vini constructorul sd ia banii de doud ori.
Dl. primar spune cd Primdria face podele de 6 m gi cine doreqte mai mult pldteqte.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd un cetdlean care vrea pod de 12 m si suporte costurile,
dar trebuie luat in calcul s5 se gi poat[ umbla la acel pode!, pentru cd pe o lungime de 12 m sar putea sd fie colmatat qi sd nu mai fie functional.
Dl. Schiopu Ioan spune cd sd se meargd la fiecare cet[]ean gi sd se mdsoare 9i sd se facd
rigole acoperite ca la Satu Nou.
Dl. Staniloiu Ioan spune cE nu se poate ca la Satu Nou, pentru cd acolo au fost gratis, iar
noi le pldtim.
Dl. Strimtu Viorel spune cE in structura trotuarului avem 30 cm care trebuie scoqi pe toatd
lungimea, reiese undeva la 1800 mc care vor flt duqi la groapa de gunoi gi intreabd la care
groap6 de gunoi.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd Ia fosta groapd de gunoi, care trebuia acoperitd. Mai
spune cdla canalizare,la apd, nu a linut cont domnul primar Ei s-au fbcut s6pdturi cu transport
de pdmdnt in plus, care trebuia dus qi depus acolo.
Dl. Strimfu Viorel spune cd tot molozul care este scos de 7a canalizare Ei ap[ se afld in
grddinile oamenilor, dupd dig in Sit Natura 2000, se afl6 pe strada cdtre Vl6deni, pe partea
st6ng5, pe strada Coastei, o parte a fost dusi Ei lardpa cea mare.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd intervenlia ddnsului pe lucrdrile de sipdturi cu plus de
pdm?nt a fost intotdeauna de a se transportalafosta groapd de gunoi Ei ecologizatd, acoperitd.
Dl. primar spune c5 mare parte din pimAntul de la canalizare Ei apd este in cu(ile qi
gr6dinile oamenilor.

ca''proiectantul de la cana\izarc a lactt proiectarea
dup6 ni;te lucrdri vechi, fEcute prin satelit ;i avem zorrein care in loc s[ se sape 2 m s-au s[pat
4 m addncime la canalizare Ei in DumbravilaEi in Vl6deni. Mai spune cd sunt locuri unde nu
avem solulii tehnice, cum este la cele doud poduri de la intrare Ei s6 nu ne trezim acum cd
facem trotuarele, fiind o lucrare necesarS, dar s5 o facem cum trebuie, pentru ci apoi ?n
trotuare trebuie s6 acord[m fiecdrei propriet[fi dreptul de a face o sdpdturd ulterioard, exact
cum se intdmpld Ei cu drumurile publice.
D|. primar spune cd trebuie sd se faci mssur6tori laftecare proprietate in parte.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd domnul primar sf,-i anunle cdnd se va intdmpla
-onsiliului local gi sd fie postat pe site, inainte de a fi
aceasta Ei s6 aducd contractul in fala
semnat, pentru a putea face amendamente la acel contract.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune cd cine doreqte sd se facd mai mult de 6 m, sd se fac6
rigold acoperita gi nu pode!, pentru a se putea desfunda. Mai spune c6 tot pdmdntul care se
scoate s6 se ducd pe anumi ti zone unds dorim sE facem extindere de intravilan, pe Calea
pddurii sd repar6m drumul, drumul spre Plec gi c6 avem multe zone unde poate fi depus.
Dl. $tefan Eugen spune cd ar tiebui dus pim6ntul de la lucrdri \a razttl morii qi dacd
inseamn6 sa indrepli toi gi sd nu mai fie lacul acela, atunci putem duce pdmdntul acolo.
Dl. Oltean Nicolae Silviu spune c[ il cur6!6m, nu il desfiinlam.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea iprn. cd primeqte apd destul de mult6, pe care o 9i descarcd in
pArdul Hamaradi a, preia apa de pe pdrdul Morii.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd acolo ar dori sd se facd o parcare.
Nemaifiind alte disculii r. *pun. Ia vot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimb6gan Adrian-Cosmin, domnul Gr[madd Dumitru Neculai, domnul Guqeild
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
Valeriu, domnul Olaianoq Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schioqu I:un, domnul
St6niloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel qi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr' 32 -

Dl.

Strimtu Viorel spune

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investi{ii
o,Reabilitare trotuare, rigole qi podefe, strada Mare, comuna Dumbrivi{a, iude{ul
Brasov".
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi gi este invitat dl. primar sI
prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupd care se trece la disculii.
Dl. Ol6ianoq Ionel spune cd de la ddnsul de la poartd gi p6n6 dup6 mdceldrie este acoperit
tot $i cdnd s-au fbcut in toamnElucrf,rile, sd se acopere 9i acolo.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 14 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbbqan Adrian-Cosmin, domnul Grdmad6 Dumitru Neculai, domnul GuqeilS
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
Valeriu, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul St[niloiu Ioan, domnul
Strimtu Viorel, domnul $tefan Eugen gi 1 ab!in.r., d^o*r,ul OlSianoq Ionel, HOTARAREA
nr. 33 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investi{ii
,,Reabilitare trotuare, rigole gi podefe, strada Noului, comuna Dumbrlvifa, jude{ul

Bra;ov".

in

se trece la

punctul urmitor din ordine a de zi gi este invitat dl. primar
sI prezinte Raportul gi Proiectul de hotdrdre, dupi care se trece la disculii.
Dl. Strimtu Viorel spune cd sunt c6teva camere video care nu-gi au locul, camera video nr.
8 de la strada Dealul Frumos gi intreabd de ce si punem camerd video la intrare gi ci trebuie
pusd in spate, sau gi acolo, se poate suplimenta. Mai spune cd la punctul 7 din tabel avem
camer[ cdtre casa rece qi ca propunere, sd se mute acea camerd video in capdtul luncilor c[tre
lac in Sit Natura 2000, sd avem o privelgte cdtre toat[ zorLa de 1unc6, care nu este prins[ in
proiect,
Dl. primar spune cd este de acord, nu punem camerd video La intrarea in Dealul Frumos gi
punem in spate gi a doua de la casa rece, o mutdm pe lunc6.
Dl. $tefan Eugen spune s5 nu se uite de camera care trebuie pus6la gcoa16.
Dl. Ghimbdqan Adrian-Cosmin spune ci vine cu amendamentul de a se suplimenta.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd este foarte simplu modificarea indicatorilor tehnicoeconomici, sI suplimentdm cu doud sau cdte camere este necesar.
Dl. Strtmtu Viorel spune cd sunt camere wireless qi care se pot muta, c6nd qi-au indeplinit
scopul intr-o anumitd zond.
Dl. Oldianog Ionel spune cd trebuie sd suplimentdm cu o camerd video gi la udicioara de
ldngi cimitir, in deal.
Nemaifiind alte disculii se supune la vot gi se aprobS 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 Guqeil6
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul OlaianoE
Valeriu, domnul Oliianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schiopu Ioan, domnul
Stdniioiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr, 34 '
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investifii "Sistem
camere video pentru pazd Ei protec{ie in comuna Dumbrlvi{a".
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi qi este invitat dl. primar sd
prezinte Raportul gi Proiectul de hotirdre, dupd care se trece la disculii.
Nemaif,rind alte disculii se supune la vot gi se aprobd cu 15 voturi pentru, exprimate de
domnul Ciolan Adrian-Mircea, domnul Ciolan Traian, doamna Costescu Anisia-Georgiana,
domnul Ghimbigan Adrian-Cosmin, domnul Grdmad[ Dumitru Neculai, domnul Gugeili
Gheorghe, domnul Macavei $tefan-Mihai, domnul Negrei Viorel-Lucian, domnul Olaianog
Valeriu, domnul OlSianog Ionel, domnul Oltean Nicolae Silviu, domnul Schioqu Ioan, domnul
Staniloiu Ioan, domnul Strimtu Viorel gi domnul $tefan Eugen, HOTARAREA nr. 35 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici qi depunerea Cererii de Finanf are a

continuare

proiectului o'Dotarea Comunei Dumbrlvi{a cu echipamente electronice, mobilier gi
sistem de supraveghere pentru eficientizare?) modernizarea Ei securitatea activitltilor".
in continuare se trece la punctul urmdtor din ordinea de zi: discufii qi diverse.
Dl. Schiopu Ioan spune cd a depus o cerere prin care a cerut sd i se dea un rdspuns in mod

expres, referitor la programul domnului secretar.
Dl. primar spune cd va primi r[spuns.
Dl. Schiopu Ioan spune cd angaja(ii pr6mdriei sunt in slujba cetSleanului ;i cetSleanul cAnd
vine in primdrie trebuie servit pe loc, nu sd stea omul qi sd se plimbe dintr-un birou in altul.
Dl. primar spune cd,95% din cetdlenii din comuna Dumbrivifa sunt servili pe loc.
Dl. Schiopu Ioan spune c6 poate 5% din cetdleni.

Dl. Staniloiu Ioan spune cE dumin icd a" avut loc la Vlddeni o partidi de fotbal intre o
echipd de fotbal de la Vlddeni qi o echip6 de fotbal de Ia Dumbrdvila qi b[ielii de la
Dumbrdvila aveau nevoie de GPS s6 ajungd la terenul de fotbal. In intreabi pe secretat dacd
terenul de fotbal de la VlSdeni este al Primiriei Dumbrivifa.
Dl. Micu Costel, secretar general, rdspunde nu. Mai spune cd domnul Bolfa a adus o
expertizd, darlaacest moment nu este al Comunei Dumbr{xila.
Dl. Staniloiu Ioan spune cd in momentul cdnd s-a frcut gardul de la Ecoala din Vlddeni a
cerut o poartd de iegire spre terenul de fotbal, s5 nu se ajungd sd se sarS gardul sau sd se
de fotbal
Ei sd incerce sd ajung6 cu maqinile la terenul
prin noroi. intreabd dacd se poate face o poartd la acest moment.
Dl. primar spune cd incercdm sd facem o poart6,
meargd spre ieqireu

dirrpr. Hamarade

Dl. Staniloiu Ioan intreabd cine trebuie sd ia legdtura cu proprietarul, cu domnul Bolfa,
joacd
pentru ci omul poate vrea sd vdndd terenul. Mai spune cd in Vlddeni nu existi un loc de

nici pentru copii de 5 ani, nici pentru cei de 25 ani Ei mScar terenul de fotbal s6-1 putem lua.
Dl. primai rprr. cd pentru acel teren am primit doud expertize, una in care era terenul
respectiv qi alta in care terenul domnului Bolfa era mai in spate, respectiv grddinile. Mai
,prr.. cd domnul Bolfa a venit in urmd cu c6liva ani ;i ne-a spus cd cedeazd terenul de sport
la schimb cu terenul de la DNl, unde este doamna Parfene. Mai spune c6 in momentul in care
i-am cerut o expertizdtopografrcd, terenul de sport nu mai apdrea ca fiind al acestuia qi de
atunci nu a mai venit. Spune cd acum, de doud sdptdmdni, prin avocat, a cerut o copie dupd
dosar qi susline cI trebuie s6-i retrocedlm, noi ca qi comisie 1oca16, terenul din spatele qcolii,
pentru cd dAnsul susline cd este proprietatea lui.
Dl. St6niloiu Ioan spune ci domnul primar este preqedintele comisiei de fond funciar de l7
ani. il intreab6 pe secretar ce trebuie fEcut.
Dl. Micu Costel, secretar general, spune c5 poate domnul Bolfa va veni cu o documentalie
tehnici gi comisia trebuie sd analizeze Ei s6 dispun6.
Dl. Strimtu Viorel, in legdturS cu posturile la care a fost transmisd documentalia la ANFP,
intreabi dacS avem Ei la biroul taxe qi impozite transmis.
Dl. Micu Costel, secretar general, spune cd au fost trsansmise inqtiin!6ri1e pentru concurs,
pentru cele cinci posturi, consilier achrzilii publice, consilier pentru implementare Ei derulare
proiecte, inspector la urbanism, consilier juridic Ei consilier principal, compartimentul fond
funciar, cadastru, registrul agricol.
Dl. Stdmtu Viorel spune c[ trebuia transmis qi pentru postul de la taxe qi impozite, pentru
cd dacdmai vine o decizie de pensionare ne vom trezi cd degeaba r,rsm sd mai oheltuim bani,
pentru cd nu o sd mai avem de unde 1 milion Ei ceva de lei, care ne intrd din taxele locale.
Dl. Micu Costel, secretar general, spune cdla postul de casier existd o cerere prin care un
angajat doreEte sd aibd atribulii in acest domeniu.
Dl. $tefan Eugen intreabi dacS s-a aprobat aceastd cerere.
Dl. Micu Costel spune cI se aprob6 de c6tre domnul primar gi de cdtre Eeful biroului.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cd domnul viceprimar are in subordine Polilia
locald Ei cd a solicitat la finalul anului 2O2O un regulament de funclionare al poliliei locale.
Di. irlegrei Viorel-Lucia, viceprimar, spune cd nu iEi aduce aminte de o astfel de solicitare.

Anisia-Georgiunu''rpune cd este solicitare scris5 qi are 9i num6ru1 de
inregistrare Ei il roag[ ca pdnd la Eedinla viitoare sd prezinte Consiliului local un regulament
de func1io nare al foiiliei locale qi inclusiv un program in care ace;tia iEi desfEEo ard activitatea,
care sunt obiectivele pe care aceqtia trebuie s6le pdzeasc[.
DI. Strimtu Viorelspune c[ in afardde centrul comunei nu i-a vdzut pe nicdieri.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd in subordinea cui este salubntatea.
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd tot in subordinea viceprimarului.
D-na, Costescu Anisia-Gebrgiana spune c[ ieri copiii din Dumbr[vifa s-au dus s6-Ei
coseascd singuri, cu coasa, terenul de fotbal din lunc6, pentru cd aveau un antrenament.
Dl. Negrei Viorel-Lucian, viceprimar, spune cd terenul a fost cosit cu tractorul de domnul

D-na. Costescu

Stanciu Dan.

Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd terenul este cosit cu tractorul, ieri diminea{d terenul era
cosit, este cosit mecanic.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune cdate Ei filmare.
Dl. Strimtu Viorel intreabd cine l-a cosit'
Dl. primar spune cd l-au cosit domnul Stanciu Dan;i domnul Adrian Popovici.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana spune c[ presupune c[ domnul primar gtie de incidentul
ce a avut loc la podul de la Smarandi in care doi copii au fost accidentali. Cere domnului
primar si spuni despre acest incident, asupra cui s-a deschis dosar de urmSrire penal6'
Dl. primar rprri cd este ancheta Poliliei Ei nu Etie nimeni. Spune cd doamna Costescu
iar
Anisia-^Georgiana a dezinformat cetalenii comunei Ei a scris ci ambii copii sunt in spital,
unul dintre copii nu a fost internat in spital, s-a lovit la cap.
D-na. Costescu Anisia-Georgiana intreabd ce s-a intAmplat cu acel pod qi de ce au cdzttt
doi copii de pe un pod care a fost reparat cu 1 milion de lei, in urmd cu trei ani.
Dl. primir spun. cd reparalia podului a costat 20 mii lei qi a fost fbcutd in urmd cu patru
ani.

Dl. Guqeil6 Gheorghe spune cd in urmd ct 20 de minute a discutat cu domnul director de la
Apele Romdne despre pod, pentru cd doamna Popa era supdratd Ei are dreptate, se poate face
poO. Vtui spune ca irebuie sI avem un protocol intre Comuna Dumbrdvila gi Apele Romdne qi
iupa ur""itrebuie chemali cei de la Apele Olt sau de la Institutul Nalional de Hidrologie 9i
Gestionarea Apelor pentru debit, iar dup[ aceeatrebuie fEcut un proiect Ei dupd ce se primesc
autoriza[irle, vbm prt.u prinde bani pentru pod, dar se poate face solicitarea Ei se poate face
pod.

Dl. primar spune cd atunci cdnd va merge la SGA sd moargd cu ddnsul 9i domnul GuqeilS

Gheorghe.

pl.blaianoE Valeriu spune cd doamna Costescu Anisia-Georgiana spunea cd Polilia loca16
s6 nu se mai implice in anumite acliuni, respectiv comisiile de receplii, iar in alt context
d6nsul cere ca polilia locald sd se implice 100%. Spune cd la ora actuald se face un comer!
stradal care deranj eazd enorm, cu un megafon qi Polilia 1oca15 trebuie sd ia mdsuri'
Dl. Oldianoq ionel spune cd are patru puncte. intreabd dacd clddirea din luncd nu se mai
poate acoperi, pentru cilse deterioreazi. Spune domnului viceprimar sd mai amenajeze gropile
iur" r-uu mdrit di1- cauzaploilor. Mai spune, referitor la lemne, cd niciodat[ nu a fost atdta
transparenli sd vedem cine ia lemne de foc, pentru cd sunt persoane care locuiesc in Braqov
sau sunt piecali in strdindtate qi sunt prinEi cu cotS intreagd Ei npropune si li se dea, dar mai
pufin, de exemplu 5 mst. Spune cd trebuie revdzute cererile de lemne, privind cantitatea'

in calculator
Dl. Negrei viorel-Lucian, viceprimar, spune c6 atunci cdnd s-au introdus

ca
cele 14g7 de cereri, au fost vtntihzate Ei tot ce a avut cunoEtin![ cd este loc de cas6,
proprietarii sunt plecali in striinitate, au fost respinse gi dac6 consilierii Etiu Ei alte cazuri s5le
,.rir.r.. Mai spune referitor la cei care locuiesc qi in BraEov , cd avemun Regulament Ei nu se
poate hotdri punctual, cui sd d6m Ei cui sd nu ddm'
cind vor
Dl. Ol6ianog Ionei spune s6 li se dea jumdtate din cantitate. il intreabd pe secretar
avea loc concursurile pentru ocuparea celor cinci posturi.
ora 11,00 se vor
D1, Micu Costel, iecretar general, spune cd in data de 6 iulie 2021,
desfEqura concursurile pentru ocuparea celor cinci funcfii publice'
vin la
D1. Staniloiu Ioan spune cd dacd un cetdlean sau doi locuiesc in Braqov Ei
ii consumS'
Dumbrdvi(a sau la Vlddeni vineri, simbdtd Ei duminicd, cei 10 mst de lemne
nu s-au luat
Dl. $tefan Eugen il intreabd pe domnul primar ce se intdmplS cu lemnele care

pentru anul trecut.
Dl. primar spune cdlamomentul actual avem incd250 de cereri care trebuie onorate.
facem cu
Dl. Macavei $tefan-Mihai intreaba, dac6 nu s-au dat lemnele de anul trecut, ce
pe care trebuie s5 le ddm in anul
cele de anul acesta, pentru cdlaanul vom avea 800 de cereri
2022 Ei peste trei ani, ddm tot dupd un an.
depuse sau
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cd dacdnu se face o analizd corectS a cererilor
dacd s-ar face o analizd corect6, ar scddea numdrul cererilor'
pe domnul director
Dl. primar propune ca la Eedinla comisiilor de specialitate sd-i invitdm
cd in luna iunie incheiem
BordaE Ei pe domnul Apreotesei qi s6 ne fac6 un grafic, s5 ne spund
400 de cereri'
cu cei 200 de anul trecut, in luna iulie ddm 400 de cereri, in luna august
sunt firme
Dl. Ciolan Traian spune c6 ocolul face marcdrile, are lemnul marcat, dar dacd nu
sd scoatd lemnul, nu poate garantaocolul sd scoate lemne.
de lucru'
Dl. Ciolan Adrian-Mircea spune cdrczolvarea ar fi mdrirea pre,tului, ca sd ai mani
Nicolae Silviu spune cd prioritatea sunt cetdlenii qi dupd aceea sd facd

Dl. Oltean

exploatdrile 1or, cu lemnul pe picior.
pregedintele de gedin!6 constatand c6 ordinea de zi este epuizatd, nemaifiind alte disculii,

gedinla ordinard a
mullumegte domniior consilieri pentru participare gi declard inchisd
Consiliului Local.
care un exemplar
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare, din
Institulia
la dosarul qedinlei Consiliului Local Dumbrdvila qi un exemplar se inainteazd la
Prefectului, Judeful Braqov.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Negrei Viorel-I,,ucian
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Secretar general
Micu Costel

