ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 29 noiembrie 2014 in şedinţa ordinara a CONSILIULUI
LOCAL al comunei DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI .
Sedinta incepe la ora 14,00 si are loc in localul PRIMARIEI
comunei
DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI – la convocarea PRIMARULUI prin DISPOZITIA
nr. 1033 din data de 21. 11. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 13 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 2
consilieri fiind absenți : consilier Rusu Vasile – lipsa motivat având probleme medicale
si Chirila Vasile – a cărui mandat a încetat nefiind validat mandatul de consilier al
supleantului pe listele PDL – nefiind confirmare din partea partidului .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni .
Supune spre aprobare continutul PROCESULUI VERBAL de la sedinta
anterioara – pus la dispozitia consilierilor in timp util conform art. 42 alin. 7 din Legea
nr. 215 /2001 – privind administratia publica locala , republicata ,modificata si completata
ulterior si consulta CONSILIUL LOCAL daca sunt obiectiuni .
Nefiind obiecțiuni , CONSILIUL LOCAL DRAGOMIRESTI aproba PROCESUL
VERBAL in unanimitate de voturi - 12 voturi „ pentru” , 0 voturi „contra” si 1
„abțineri”.
Propune ca , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna octombrie 2014 pentru lunile octombrie 2014 – decembrie
2014 – domnul consilier Chingalata Aurel , in conformitate cu prevederile art. 35 ,
alin.1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala , republicata – sa
preia lucrările ședinței ordinare pentru luna noiembrie
2014 .
Domnul consilier CHINGALATA AUREL
, președinte de ședința - preia
lucrările ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
I.

II.

III.

Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic
Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui .
Întrebări – interpelări .
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Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi - care cu 12
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 1 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre privind
desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomire
ști in Consiliul de
Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești , judeţul
Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre
privind
desemnare reprezentan
ți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul secretar comuna – Stoinea Geani Nonel care comunica domnilor consilieri
ca pentru propunerile care vor fi făcute pentru reprezentanții consiliului local sa se tina
cont de prevederile art. 7 , alin. (4) din Ordinul nr. 4619 /2014 cu privire la
incompatibilitati .
=domnul consilier Matei Turcanu Ioan care propune ca reprezentant al Consiliului
Local Dragomirești in Consiliul de Administratei al Liceului Tehnologic Vladia sa fie
desemnat si domnul consilier Zota Romel .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca in locul sau sa fie desemnata
alta persoana pentru a face din consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Vladia
pentru motivul ca este cu domiciliul la o distanta mare fata de aceasta institu
ție de
invatamant si nu are timp pentru a participa laședințele lunare . ( este din Doagele si
Școala este la Vladia ) .
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= domnul consilier Iacob Danut care propune ca reprezentant al Consiliului Local
Dragomirești in Consiliul de Administratei al Liceului Tehnologic Vladia sa fie
desemnat si domnul consilier Zota Romel .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerilor făcute si anume :
 Domnul consilier Dorobat Marin - propus de Primar ;
 Domnul consilier Baisan Vasilica – propus de Primar ;
 Domnul consilier Zota Romel – propus de Iacob Danut si Matei Turcanu Ioan
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerile sunt aprobate .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica pre
ședintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
– republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu votul
majoritatii consilierilor locali prezenți .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnare
reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentan
ți ai
Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia
, comuna Dragomirești , judeţul Vaslui - in general si cu 12 voturi „pentru” , 0
„contra” , 1 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomire
ști in Consiliul de
Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni
, comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești
in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna Dragomire
ști ,
judeţul Vaslui ”.

4

Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul Primar – Turcu Aurel propune ca reprezentant al Consiliului Local din
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa faca parte domnul
consilier Chingalata Aurel .
=domnul consilier Potorac Culita propune ca reprezentant al Consiliului Local din
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa faca parte domnul
consilier Rusu Vasile – care este din aceiași localitate Rădeni cu Școala .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerilor făcute si anume :
 Domnul consilier Chingalata Aurel - propus de Primar ;
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - propunerea este aprobata .
 Domnul consilier Rusu Vasile - propus de Potorac Culita ;
Cu 0 voturi „pentru” , 13 „contra” , 0 „abțineri” propunerea nu este aprobata .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica pre
ședintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
– republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu votul
majoritatii consilierilor locali prezenți .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnare
reprezentant al Consiliului local Dragomire
ști in Consiliul de Administraţie al
Scolii
Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0

„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentant al
Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui - in general si cu 13 voturi „pentru” ,
0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Potorac Culita care aduce la cunostiinta ca beneficiarii de ajutor
social , care sunt persoane apte de munca , nu mai fac nimic prin localitatea Tulești , se
întâlnesc dimineața si merg cu lopețile sau uneltele pe care le au in spate fara sa mai facă
nimic pe drumul comunal sau sătesc si alte activitati pentru comunitatea locala . Se
primesc ajutoare sociale degeaba fara sa se mai faca prestația lunara .
S-a făcut o cerere la comisia comunala de fond funciar in urma căreia s-a deplasat la
fata locului referentul de specialitate care a participat la măsurătorile pentru stabilirea unei
suprafețe de teren din titlul de proprietate dar persoanele cu care este in litigiu Marin Doru
si Marin Maria nu recunoaște aceste masuratori făcute de comisia comunala .
=domnul consilier Zota Romel care aduce la cunostiinta asistentei ca in legătura cu
fondul funciar si cu reconstituirile dreptului de proprietate se va ajunge si la Dragomirești
cu verificarea respectarii legii , nu se vede ce se întâmpla in tara .
Propune sa se respecte legea cu privire la dosarul de ședința , procesul verbal de ședința
de la ședința anterioara trebuie sa fie aprobat inședința consiliului local . Dar ce sa se
aprobe daca procesul verbal nu este citit mai intai sa se vadă daca sunt prinse in acesta
toate intervențiile făcute de consilierii locali sau daca mai trebuie modificat sau completat .
Propune sa se citească inședința mai intai procesul verbal de la ședința anterioara si
apoi sa fie aprobat in ședința de consiliul local .
De asemenea propune ca hotărârile consiliului local sa fie întocmite imediat după
aprobarea proiectelor de hotărâri si sa fie semnate de pre
ședintele de ședința pentru ca
acestea sa nu mai fie modificate sau completate .
=domnul Stoinea Geani – secretar care comunica asistentei ca proiectele de hotărâre
insotite de expunerea de motive a ini
țiatorului , raportul compartimentului de resort din
aparatul Primarului si Avizul comisiei de specialitate al consiliului local sunt puse la
dispoziția domnilor consilieri înainte de fiecare ședința a consiliului local iar orice
modificare sau completare care este adusa la proiectul de hotărâre sunt prinse in procesul
verbal de ședința care este pus la dispoziția consilierilor înainte de ședința consiliului local
pentru ședința anterioara si adus la cunostiinta publica prin afișare pe pagina de internet .
De asemenea , hotărârea consiliului local după adoptare se semnează obligatoriu de către
președintele de ședința chiar daca acesta a fost sau nu de acord cu aceasta .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – care propune găsirea unei
modalitati de achiziționare a cipurilor pentru câinii din comuna Dragomirești urmare a
responsabilităților proprietarilor de câini , vedicului veterinar cat si a unitatilor
administrativ teritoriale cu privire la activitatea de identificarea si înregistrarea câinilor
fara stapan prevăzute in Ordinului nr. 1 / 07.01.2014 .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , CHINGALATA AUREL
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

