ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 12 decembrie 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. 1370 din data de 10. 12. 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 Turcu Constantin – lipsa motivat având probleme
medicale si Chirila Vasile – a cărui mandat a încetat .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni si doamna Luca Izabella – membru supleant înscris pe listele de consilieri
supleanți a Partidului Democrat Liberal ( PDL) .
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 - 13 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.

Proiect de hotărâre privind validarea

mandatului de consilier local a
doamnei Luca Izabela membru înscris pe lista de supleanţi a
Partidului Democrat Liberal din comuna Dragomirești .

II.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a – V – a , a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui .

III.

Întrebări – interpelări .
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Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier Iacob Danut propune modificarea ordinei de zi prin includerea a
inca unui punct urmare a solicitării scrise depuse la președintele de ședința a unui număr
de 6 (sase) consilieri locali Iacob Danut, Grigore Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu Ioan ,
Taschina Nicolae Petru Maricel si Palea Ion, si anume :
IV. Proiect de hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului
comunei Dragomirești - Grigore Benone .
Ia cuvântul domnul consilier Iacob Danut care arata ca datorita actualei conjuncturi
politice si ca urmare a formarii unei noi majoritati in Consiliul local din care Partidul
Social Democrat nu mai face parte , un grup de sase consilier locali Iacob Danut, Grigore
Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu Ioan , Taschina Nicolae Petru Maricel si Palea Ion au inițiat o
solicitare de schimbare din funcția de viceprimar a comunei a domnului Grigore Benone ,
membru PSD , solicitare pe care o depune la președintele de ședința pentru a fi inclusa pe
ordinea de zi din actuala ședința a consiliului local .
Ia cuvântul domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care aduce la
cunostiinta domnilor consilieri ca ordinea de zi a ședinței Consiliului local se poate
modifica in următoarele condiții prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația
publica locala , republicata , modificata si completata , după cum urmează :

Conform prevederilor art. 43. alin. (1) „Ordinea de zi a ședințelor se aproba de consiliul
local, la propunerea celui care, in condițiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea
ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pana la ședința
următoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenți . Scoaterea unui proiect de
hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau daca acesta nu
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 44”.
Conform prevederilor art. 44. - (1) “Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a
ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30
de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului,
cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) si (4)” .
Conform prevederilor art. 35 , alin.(4) din Regulamentul de Organizare si Funcționare a
Consiliului local Dragomirești (R.O.F.) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31 iulie
2012 „Proiectele de hotărâre si celelalte probleme asupra cărora urmează sa se delibereze se
înscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiei de specialitate cărora le-au
fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmește si se depune la
secretarul unitatii administrativ teritoriale , înainte de întocmirea avizului de către comisia de
specialitate , spre a putea fi avut in vedere de către aceasta comisie „ .
Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din R.O.F.”Proiectele de hotărâre vor fi insotite de
o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa” .
Fata de cele arătate mai sus , proiectul de hotărâre propus nu poate fi inclus pe ordinea de
zi din ședința consiliului local din 12 decembrie 2014 pentru ca nu îndeplinește condițiile
prevăzute de art. 43 alin.(1) si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – fiind depusa doar o
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solicitare scrisa din partea a șase consilieri locali ca inițiatori fara a fi un proiect de hotărâre ,
fara a avea un raport a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului si fara a avea Avizul comisiei de specialitate a consiliului local .
Propune ca proiectul de hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului

comunei Dragomirești - Grigore Benone sa nu fie inclus pe ordinea de zi si sa fie amânat
pentru prima ședința ulterioara a consiliului local Dragomirești pentru a se putea întocmi
un proiect de hotărâre cu o expunere de motive a inițiatorului , raport al compartimentului
de specialitate al Primarului si Aviz al comisiei de specialitate al consiliului local .
Ia cuvântul domnul consilier Zota Romel si arata ca in baza Legii nr. 215/2001 -

privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare :
”Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată
cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din
numărul consilierilor locali în funcţie.”
Fiind depusa la președintele de ședința solicitarea a șase consilieri locali este îndeplinita
cerința ca aceasta solicitare se poate face la propunerea a unei treimi din numărul consilierilor
locali in funcție .
In plus in Legea administrației publice , lege după care funcționam , nu se prevede alte
documente necesare pentru demiterea viceprimarului , consiliul local hotărând cu votul majoritatii
consilierilor locali in funcție .
Conform aceluiași act normativ , secretarul consiliului local va consemna in procesul
verbal toate hotărârile luate in consiliul local si va respecta toate hotărârile luate in ședințele
consiliului local .
Secretarul comunei nu are drept de vot si va respecta tot ce se hotaraste in consiliul local si
propune sa se treacă la votarea ordinei de zi modificata .

Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare –includerea pe ordinea de zi
a Proiectului de hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului comunei
Dragomirești - Grigore Benone .
- Cine este „ pentru” ? - 10 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 1 „abțineri” - includerea proiectului de hotărâre
pe ordinea de zi este aprobata.

Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi - care cu 10
voturi „pentru” , 2 voturi „contra” si 1 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume si anume „Proiect de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Luca Izabella

- membru înscris pe lista de supleanţi a Partidului Democrat Liberal din comuna
Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
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doamnei Luca Izabella membru înscris pe lista de supleanţi a Partidului
Democrat Liberal din comuna Dragomirești , județul 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 validarea mandatului de consilier local a doamnei

Luca Izabela - membru înscris pe lista de supleanţi a Partidului Democrat Liberal
din comuna Dragomirești , județul Vaslui ”.

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 Matei Turcanu Ioan , secretar al comisiei de
validare a mandatelor din cadrul consiliului local care prezintă Raportul comisiei de
validare privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Luca Izabella ,
membru înscris pe lista de supleanți a Partidului Democrat Liberal din comuna
Dragomirești .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Iacob Danut care arata ca Partidul Politic Democrat
Liberal – filiala Vaslui a comunicat prin adresa oficiala numele următorului consilier
aflat pe lista de supleanti a Partidului PDL – fiind membru a acestui partid – in
persoana doamnei Luca Izabella .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui 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 .
Conform prevederilor art. 6 , alin. (2) validarea mandatului de consilier se face prin
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi .
Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea

mandatului de consilier local a doamnei Luca Izabella - membru înscris pe lista
de supleanţi a Partidului Democrat Liberal din comuna Dragomirești , județul
Vaslui”. - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind validarea

mandatului de
consilier local a doamnei Luca Izabella - membru înscris pe lista de supleanţi a
Partidului Democrat Liberal ( PDL) din comuna Dragomirești , județul Vaslui - in
general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 13 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
In conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 215 /2001 – privind
administraţia publica locala , republicata si art. 7 din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul
aleşilor locali, consilierii ale căror mandate au fost validate depun in fata consiliului local
următorul JURĂMANT , in limba romana .
Rog doamnele si domnii prezenți sa se ridice in picioare .
Doamna consilier Luca Izabella a căruia mandat a fost validat depune in fata
Consiliului local Jurământul :
„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa tot ceea ce sta
in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dragomirești . Aşa sami ajute Dumnezeu .”
Consilierul care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept .
Daca exista asemenea situații se anunța organismul politic din care face parte si se
precizează ca in viitoarea ședința se va proceda la completarea consiliului in condițiile art.
33 din legea administrației publice locale .
Nu este o astfel de situație .
Doamna consilier Luca Izabela semnează jurământul depus .
Urmează felicitările din partea domnului Primar si a consilierilor pentru doamna
consilier Luca Izabella a cărui mandat a fost validat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a – V – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind rectificarea a – V – a , a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– consilier contabil
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a – V – a , a bugetului local al comunei
Dragomirești , județul Vaslui”.
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Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sănătate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul 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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Zota Romel care solicita sa știe pentru ce activitati sunt
înscrise sumele de 30.000 lei in bugetul local ca cheltuieli materiale administrație
publica locala .
De ce se hotaraste prin proiectul de hotărâre anumite sume pentru activitati daca
consiliul local inca nu a aprobat .
= domnul contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca suma de 30.000 lei a fost
propusa si inclusa in bugetul local la capitolul cheltuieli materiale administrație publica
locala fiind propusa pentru achiziția de pavele pentru curtea interioara a Primăriei care
este detiorata .
=domnul consilier Iacob Danut care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca nu
este deacord cu achizitia de pavele pentru Primarie cand sunt multe alte probleme de
facut in comuna si propune includerea sumei de 30.000 lei la capitolul cheltuieli
pentru alte activitati urgente pentru comunitatea locala cum ar fi drumuri si poduri .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – solicita ca consilierii locali sa
vina cu propuneri pentru cheltuirea sumei de 30.000 lei din bugetul local .
= domnul consilier Potorac Culita propune ca suma de 30.000 lei sa fie donata de
catre Consiliul local pentru sinistrații afectați de ape din tara .
= domnul consilier Baisan Vasilica propune cheltuirea sumei pentru refacerea
drumurilor din comuna .
= domnul consilier Grigore Vasile propune alocarea sumei pentru sinistrații si
persoanele sărace din localitatea Doagele .
= domnul consilier Grigore Gheorghita propune cheltuirea sumei de 30.000 lei
pentru refacerea porțiunii de drum sătesc din localitatea Doagele , drum care a fost afectat
de inundații si de care se folosesc multe persoane din sat .
= domnul consilier Zota Romel propune ca domnul contabil sa pună la dispoziția
consilierilor factura cu cat costa o mașina de piatra adusa in comuna si propune cheltuirea
sumei pentru refacerea drumurilor din localitatea Doagele si drum si pod din Semenea .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan propune refacerea drumurilor din localitatea
Doagele si Semenea , sa fie impartita suma totala la cat costa o mașina de piatra si cărarea
cantitatii de balast pe aceste porțiuni de drumuri .
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= domnul consilier Iacob Danut aduce la cunostiinta ca podul din localitatea
Semenea nu se poate face pentru ca nu este prevăzut drum comunal prin acea parte a
localității , acest pod putând a se face cu sume de la Asociația Crescătorilor de Animale
Garofița Dragomirești pentru ca este pe izlazul comunal . Propune administrarea de piatra
si balast pe o cale de acces spre satul Semenea , ori pe drumul comunal din Dragomirești si
pana in Semenea ori pe drumul din Rădeni spre Semenea pentru ca in caz de situație de
urgenta in aceasta localitate nu se poate ajunge pe timp nefavorabil .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui 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 in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
a – V – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui”. - pe
articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea a – V – a , a
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 14 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre privind
schimbare din funcție a viceprimarului comunei Dragomirești - Grigore Benone .
Nu este depus proiect de hotărâre si nici expunere de motive cu privire la
schimbarea din funcție a viceprimarului comunei – Grigore Benone .
Nu este depus raport al compartimentului de specialitate din aparatul Primarului cu
privire la schimbarea din funcție a viceprimarului comunei – Grigore Benone .
Nu este depus Aviz al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local cu privire
la schimbarea din funcție a viceprimarului comunei – Grigore Benone .
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Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Stoinea Geani – secretar comuna care arata următoarele :
Conform art. 18 , alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statul aleșilor locali „Mandatul de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv de viceprimar, poate înceta
înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr.
215/2001, republicată.”
Având în vedere dispozițiile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, potrivit
cărora: ”Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului
sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.”
Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
căruia : „Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile
cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu
excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local”;
Inițiativa de hotărâre a consiliului local pentru schimbarea din funcție a
viceprimarului comunei Dragomirești aparține unui număr de șase consilieri locali :
Iacob Danut, Grigore Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu Ioan , Taschina Nicolae
Petru Maricel si Palea Ion dar care nu au inițiat un proiect de hotărâre, fara a avea
raportul compartimentului de specialitate a aparatului de specialitate al Primarului si
fara Avizul comisiei de specialitate al consiliului local .
Procedura de adoptare a hotărârii este făcuta cu inculcare prevederile art. 43
alin.(1) si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala
precum si prevederile art. 35, alin.(4) si art. 44 , alin. (2) din Regulamentul de Organizare
si Funcționare a Consiliului local Dragomirești aprobat prin Hotărârea Consiliului local
nr. 8 din 31 iulie 2012.
In calitatea de secretar a comunei Dragomirești nu voi contrasemna Hotărârea
Consiliului local nr. 38/12.12.2014 - in temeiul prevederilor art. 48 , alin.(1) din Legea
nr. 215/2001 – privind administrația publica locala , republicata , modificata si completata
„Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea in cazul in care
considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului
local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al ședinței” .
= domnul consilier Iacob Danut care propune sa se treacă la procedura de vot .
= domnul consilier Chingalata Aurel care propune luarea unei pauze de 10 minute
timp in care domnul secretar va întocmit buletinele de vot in care sa se treacă :
DA - sunt de acord cu schimbarea din funcție a viceprimarului ;
NU - nu sunt de acord cu schimbarea din funcție a viceprimarului ;
După pauza de 10 minute acordata se reiau lucrările ședinței .
Se propune comisiei de validare a mandatelor sa verifice buletinele de vot precum si
urna speciala pe care sa o sigileze .
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Un membru din comisia de validare Turcu Constantin fiind absent la aceasta ședința
a consiliului local se propune sa fie înlocuit de către alt consilier local .
Se fac propuneri :
Domnul consilier Grigore Vasilica propune ca din comisia de validare sa facă parte
si domnul consilier Chingălată Aurel .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea propunerii făcute ca domnul Chingalata
Aurel sa facă parte din comisia de validare - care cu 14 voturi pentru , 0 voturi contra si 0
abțineri este aprobata .
Nemaifiind si alte propuneri , propunerile făcute se înscriu in buletinul de vot – si se
aduce la cunostiinta ca modalitatea de votare va fi prin aplicarea in casuta corespunzătoare
voinței fiecărui consilier a unui însemn X cu pixul .
Se trece la votare , fiecare consilier exercitându-si votul secret in cabina de vot
special amenajata – după care il va introduce in urna special confecționata si sigilata .
Comisia de validare isi intra in atribuții , prezentând rezultatul votării – după cum
urmează :
Propunerea de schimbare din funcție a viceprimarului a obținut următoarele voturi :
• Voturi „ pentru „ – 10
• Voturi „ contra „ – 4
• Abțineri
- 0
Cu 14 voturi „pentru” , 4 voturi „contra” si 0 „abțineri” - hotărârea de schimbare
din funcție a Viceprimarului comunei Dragomirești – Grigore Benone - este aprobata .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – care propune găsirea unei
modalitati de achiziționare a cipurilor pentru câinii din comuna Dragomirești urmare a
Ordinului nr. 1 / 07.01.2014 cu privire la activitatea de identificarea si înregistrarea
câinilor fara stapan - sume din bugetul local care apoi sa fie colectați de la proprietarii de
caini din comuna pentru ca aceste sume sunt necesare înainte de achiziția cipurilor si nu
după administrarea acestora .
= domnul consilier Potorac Culita care aduce la cunostiinta ca drumul comunal de
la Rădeni la Tulești nu se mai face si nu se mai reface deloc . A fost in campania electorala
doamna deputat Ana Birchal si a promis ca in toamna acestui an se vor începe lucrările ,
dar nu se face nimic . Se fac numai propuneri si promisiuni dar nu se face nimic .
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

