ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 ianuarie 2015 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. 15 din data de 23. 01. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 1
consilieri fiind absenți : consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – lipsa nemotivat .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni si domnul Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de specialitate al
Primarului comunei .
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 , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001
– privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata – sa se
aleagă un președinte de ședința pentru 1 - 3 ședințe ale consiliului local .
Domnul consilier Chingalata Aurel
propune ca președinte de ședința pentru 3
( trei ) ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier RUSU VASILE .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul RUSU VASILE sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local si cu 14 voturi
pentru , 0 contra si 0 abțineri - este aprobata .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Rusu Vasile
- ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile ianuarie 2015 –
martie 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier RUSU VASILE
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
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Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru 1 – 3 ședințe
consecutive ale consiliului local Dragomirești .
II.
Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I , anul 2015 la comuna Dragomireşti .
III. Proiect de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către
persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 .
IV. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu
01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești .
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015 2016 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui .
VI. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei
Dragomirești , in vederea exprimării votului in cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare ( ADIV ) .
VII. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești pentru anul 2015 .
VIII. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcție a viceprimarului - domnul
Grigore Benone a comunei Dragomirești , județul Vaslui .
IX. Proiect de hotărâre privind alegerea noului viceprimar al comunei Dragomirești .
X.
Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune a suprafeței de
439,54 ha cu pasune încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița”
Dragomirești .
XI. Întrebări – interpelări .
I.

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier Iacob Danut propune modificarea ordinei de zi prin scoaterea din
ordinea de zi a doua puncte :
Pct.VII. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei
Dragomirești - pentru anul 2015 .
- urmare a solicitării initiatorilor „Iacob Danut, Grigore Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu
Ioan , Taschina Nicolae Petru Maricel si Palea Ion” – scoaterea unui punct si anume :
Pct.IX. Proiect de hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului
comunei Dragomirești - Grigore Benone .
Pentru discuții s-au inscris :
= 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
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condiții prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,
modificata si completata , după cum urmează :

Conform prevederilor art. 43. alin. (1) „….. . 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. 49. – alin . (1) din Legea nr. 215/2001 – privind
administrația publica locala , republicata , modificata si completata ulterior „Hotărârile cu
caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă
publică, iar cele individuale, de la data comunicării” .
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de
5 zile de la data comunicării oficiale către prefect .
Pana la aceasta data de 23.01.2015 postul de viceprimar nu este vacant , acesta fiind
legal ocupat de către viceprimarul Grigore Benone ales in iunie 2012 .
Compartimentul de specialitate – secretar - din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Dragomirești analizând proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului
comunei Dragomiresti – propune ca acesta sa fie amânat pentru o ședința ulterioara –
la inițierea acestuia fiind necesar ca postul de viceprimar sa fie vacant ca urmare a
schimbării din funcție a viceprimarului prin hotărârea consiliului local avizata de legalitate
de Instituția Prefectului Vaslui .
Propune ca proiectul de hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului
comunei Dragomirești - Grigore Benone sa fie scos din ordinea de zi si sa fie amânat
pentru o ședința ulterioara a consiliului local Dragomirești .
= Domnul consilier Iacob Danut care aduce la cunostiinta ca sumele din bugetul
local al comunei Dragomirești fiind repartizate pe comune după o metodologie noua nu a
fost timp îndeajuns pentru studierea anexelor cu venituri si cheltuielile aferente comunei
Dragomirești fapt pentru care solicita ca proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea
bugetului local sa fie amânat pentru dezbateri aproximativ doua saptamani .
= domnul consilier Zota Romel care propune de asemenea amanarea dezbaterii
bugetului local al comunei pentru a avea timp indeajuns pentru dezbateri in comisie si in
prezenta domnului contabil pentru a se putea verifica veniturile cat si repartizarea
cheltuililor pe capitole .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care propune consiliului local sa se ia o
hotarare ca in fiecare luna la sedintele consiliului local domnul contabil sa prezinte un
raport cu toate cheltuielile efectuate in luna respectiva .
= domnul Primar – Turcu Aurel - in calitate de intitiator al proiectului de hotarare
care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca proiectul de hotarare a fost intocmit inca
din data de 23.01.2015 si este instotit de expunerea de motive cat si de raportul
compartimentului de specialitate din aparatul Primarului urmand ca urmare a intrunirii din
data de 29.01.2015 ( cu o zi înainte de ședința consiliului local conform Invitației
transmisa domnilor consilieri pe comisii ) comisia de specialitate din cadrul consiliului
local sa acorde Avizul - favorabil sau nefavorabil .
In calitate de inițiator al proiectului de hotărâre este de acord cu amânarea adoptării
bugetului local in prima ședința din prima jumătate a lunii februarie 2015 , timp in care in
urma dezbaterilor si consultării publice ( proiectul de hotărâre si anexele privind bugetul
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local fiind afișat la sediu instituției cat si pe pagina proprie de internet) se vor întruni
comisiile de specialitate din consiliul local pentru acordarea Avizelor .
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare –retragerea de pe ordinea de
zi a Proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2015 .
- Cine este „ pentru” ? - 10 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri” - retragerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata.
Se supune votului spre aprobare –retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind schimbare din funcție a viceprimarului comunei Dragomirești - Grigore
Benone .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - excluderea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata.
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi - care cu 14
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume si anume „Proiect de hotărâre
privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a
indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul
2015 la comuna Dragomireşti ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap
grav pentru semestrul I , anul 2015 la comuna Dragomireşti ”.
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 stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul I , anul 2015 la comuna Dragomireşti ”.
Da cuvântul domnului consilier Băisan 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 Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
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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 .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier local Grigore Benone care arata ca in funcție de suma
repartizata de la bugetul de stat pentru asistenta sociala se poate aproba numărul de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav si numărul de indemnizații de
însoțitori pentru aceștia .
= domnul secretar Stoinea Geani care arata ca numărul de persoane încadrate in
gradul de handicap grav cu asistent personal sau cu indemnizații de însoțitor se
modifica lunar in funcție de certificatele medicale eliberate de către Comisia de
expertiza medicala pentru bolnavi cu domiciliul in comuna Dragomirești, Consiliul
local avans obligația asigurării sumelor de bani necesare in bugetul local .
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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de
însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2015 la comuna
Dragomireşti - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2015 la comuna Dragomireşti in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul
beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,
modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul
2015” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către
persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
….pentru anul 2015 .
Da cuvântul domnului viceprimar Grigore Benone care prezintă „Planul de
acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015” .
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 hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Dorobat Marin
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 Turcu Constantin care arata ca pentru fiecare persoana apta de
munca din dosarele beneficiarilor de ajutor social sa i sa stabileasca un program de efectuat
santuri prin localitățile comunei , plan de lucrări care in fiecare luna va fi verificat si
urmare a realizării acestuia se vor primi bani ca ajutor social .
=domnul consilier Iacob Danut care aduce la cunostiinta consiliului local
necesitatea ca din Planul de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza a se efectua cu
beneficirii de ajutor social , cu persoanele apte de munca sa faca parte si curatarea
drumului national DN 2F pe raza comunei Dragomirești , curatare a zone de protecție de
ierburi uscate sau alte materiale adunate ca urmare a abandonării de către trecători . Sa nu
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sa se folosească Legea 416 pentru a se face lucrări de curatenie pe izlazul comunal care
este concesionat de către o asociație a crescătorilor de animale si care au obligația
efectuării acestor lucrări primind si subvenție pe suprafața de la APIA .
De asemenea in planul de acțiuni sa fie stabilite si persoane care sa verifice zilnic
starea de sănătate a batranilor , a persoanelor singure si a persoanelor bolnave pe sate .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca in ceea ce privește legea privind
ajutorul social , persoanele apte de munca nu mai fac nimic prin sate , se ia o groaza de
bani pe fiecare familie si nu se face nimic . Prestatia la 416 este o ocazie buna pentru ca
oamenii sa se mai intalneasca si sa mai povesteasca , nu sa lucreze pentru banii primiti .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca planul de actiuni si de servicii pentru
beneficiarii de ajutor social este la fel ca anul precedent numai ca acesta trebuie respectat
de către toți cei implicați si nu numai trecute pe hârtie .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca pentru realizarea acestor
lucrari si servicii trebuie stabilite pentru fiecare persoana apta de munca locul unde sa
efectueze si ce sa efectueze , sa stie exact santul sau drumul care trebuie executat .
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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce
urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de
ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si
completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015. - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi
efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata
ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 - 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 .
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Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre privind
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora aplicabile începând cu 01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile începând
cu 01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– contabil Primarie – care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu
01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești”.
Da cuvântul domnului consilier Băisan 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 Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier local Iacob Danut propune ca din taxele si impozitele locala sa
fie micșorata taxa de paza stabilita pentru o gospodărie .
Propune sa fie luata o hotărâre pentru desființarea taxei de paza , desființarea celor
3 posturi de paznici comunali angajați si paza sa fie înlocuita cu amplasarea de camere
de luat vederi pentru fiecare sat din comuna .
De asemenea , solicita întocmirea unui Raport cu privire la serviciul de paza de pe
raza comunei in urma căruia sa se hotărască si taxa speciala de paza . In loc sa se plătească
paznici obștești de pomana mai bine sa se repartizeze sume pentru reparații capitale la
Școala Tulești .
Cum taxele si impozitele locale sunt sume ce se strâng la bugetul local din acestea sa
se aloce sume pentru centre de permanenta care trebuie infinitate la Primărie in caz de
situație de urgenta ( calamitați , vreme rea , incendii ) . In caz de situație de urgenta
Primăria sa aibă pregătite camere mobilate , igienizate si întreținute mereu , de exemplu
in sediul Primăriei vechi de unde sa fie scoasa Posta , langa biblioteca comunala pentru a
putea adăposti cetățeni inzapeziti , a căror case au luat foc sau s-au dărâmat sau femei
cu copii alungați de acasă ) .
Pentru târgul comunal sunt stabilite taxe locale si ar dori sa afle care sunt sumele
încasate de la târg in fiecare zi de marți si cum au fost cheltuite si pentru ce aceste sume
pentru anul 2014 . Sunt taxe prea mici pentru ocuparea terenului din targ .
Propune initierea unui proiect de hotarare cu privire la taxa de paza .
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= domnul consilier Zota Romel care arata ca se repartizează sume din bugetul local
pentru instituțiile de invatamant , se creează condiții mai bune dar nu se vede nici o
performanta in nivelul de pregătire a elevilor , bacalaureatul il ia tot 2 pe școala .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca taxele special pentru târgul
comunal sunt stabilite in funcție de puterea economica si bogata fiecărei localitati in parte ,
nu pot fi taxele de la tara cum sunt la oraș sau in alte târguri pe langa orașe .
Conform unei adrese de la Ministerul Educatiei s-a facut o medie de elevi/scoala si
reiese ca pe județul Vaslui este cea mai mica medie de 100 elevi / școala si se preconizează
a se comasa școlile mici , de a se repartiza microbuze școlare pentru transport .
Media mica de absolvenți de liceu care iau bacalaureatul este si din cauza ca copii
mai buni pleacă la licee de la oras , raman la tara elevii mai slabi sau fara posibilitati
materiale pentru întreținere la un liceu de la oraș .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care dorește sa afle cum sunt stabilite taxele
pentru târgul comunal , pe comerciant , pe metru pătrat ocupat sau altfel .
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 stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora aplicabile începând cu 01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești
- pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 9 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 10 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 11 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 12 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 13 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 14 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 15 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile
începând cu 01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești - in general :
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- 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 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015 -2016 pe raza comunei
Dragomirești , județul Vaslui ” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar
2015 -2016 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015 -2016
pe raza comunei Dragomirești , județul 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 la proiectul de hotărâre 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 Turcu Constantin care arata ca pentru rețeaua școlara pentru
anul școlar 2015-2016 s-a primit Avizul conform de la Inspectoratul Școlar singura
modificare fata de anul școlar trecut 2014-2015 este aceea ca la Școala Gimnaziala nr.1
Rădeni s-a reînființat Grădinița cu program normal in satul Tulești .
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 .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rețelei școlare pentru anul școlar 2015 -2016 pe raza 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 aprobarea rețelei școlare
pentru anul școlar 2015 -2016 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui - in
general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
acordarea unui mandat special Primarului
comunei Dragomirești , in vederea
exprimării votului in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de
salubrizare ( ADIV )” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului
comunei Dragomirești , in vederea exprimării votului in cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare ( ADIV )”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului comunei
Dragomirești , in vederea exprimării votului in cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare ( ADIV ) .
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 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 .
Nu sunt discuții si alte intervenții la documentele prezentate .
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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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special Primarului comunei Dragomirești , in vederea exprimării votului in
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare ( ADIV )pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special
Primarului comunei Dragomirești , in vederea exprimării votului in cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare ( ADIV ) - 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 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești - pentru anul 2015” .
Scos din ordinea de zi si amânat pentru prima ședința din prima jumătate a
lunii februarie 2015 .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
schimbarea din funcție a viceprimarului - domnul Grigore Benone a comunei
Dragomirești , județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Iacob Danut
care prezintă solicitarea scrisa a domnilor
consilieri Iacob Danut, Grigore Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu Ioan , Taschina Nicolae Petru
Maricel si Palea Ion in calitate de initiatori , expunere de motive
si proiectul de hotărâre
privind schimbarea din funcție a viceprimarului - domnul Grigore Benone a comunei
Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcție a viceprimarului - domnul Grigore
Benone a comunei Dragomirești , județul Vaslui .
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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 Stoinea Geani – secretar comuna care arata următoarele :
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”;
= domnul consilier Iacob Danut care propune sa se treacă la procedura de vot .
= domnul Primar Turcu Aurel – propune acordarea unei pauze pentru pregatirea
cabinei de vot in vederea respectarii procedurii de vot secret .
= domnul consilier Rusu Vasile – președinte de ședința - 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 .
Un membru din comisia de validare Taschina Nicolae Petru Maricel fiind absent la
aceasta ședința a consiliului local se propune sa fie înlocuit de către alt consilier local .
Se fac propuneri :
Domnul consilier Zota Romel propune ca din comisia de validare sa facă parte si
domnul consilier Iacob Danut – membru a aceleiași formațiuni politice (P.D.L.) ca
titularul înlocuit .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea propunerii făcute ca domnul Iacob
Danut sa facă parte din comisia de validare - care cu 14 voturi pentru , 0 voturi contra si
0 abțineri este aprobata .
Nemaifiind si alte intervenții , 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 .
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Se trece la votare , fiecare consilier exercitându-si votul secret in cabina de vot
special amenajata – după care il introduce in urna special confecționata , verificata si
sigilata de către comisia de validare .
După exercitarea votului de către toți consilierii prezenți , 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 „ – 8
• Voturi „ contra „ – 6
Cu 8 voturi „pentru” , 6 voturi „contra” si 0 „abțineri” - schimbarea din funcție
a Viceprimarului comunei Dragomirești – Grigore Benone - este aprobata .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea
din funcție a viceprimarului - domnul Grigore Benone a comunei Dragomirești , județul
Vaslui - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 6 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 6 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 6 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind schimbarea din funcție a
viceprimarului - domnul Grigore Benone a comunei Dragomirești , județul Vaslui - in
general :
- Cine este „ pentru” ? - 8 voturi
- Cine este „ contra” ?
6 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 8 voturi „pentru” , 6 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
alegerea noului viceprimar al comunei Dragomirești” .
Scos din ordinea de zi si amânat pentru o ședința ulterioara a consiliului local ,
când postul de viceprimar va fi vacant .
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rezilierea contractului de concesiune a suprafeței de 439,54 ha cu pasune încheiat cu
Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești .
Da cuvântul domnului Iacob Danut
care prezintă solicitarea scrisa a domnilor
consilieri Iacob Danut, Grigore Gheorghita ,Zota Romel, Matei Turcanu Ioan , Taschina Nicolae Petru
Maricel si Palea Ion in calitate de initiatori , expunere de motive
si proiectul de hotărâre
privind rezilierea contractului de concesiune a suprafeței de 439,54 ha cu pasune
încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești”.
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Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
raportul nefavorabil al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primarului la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune a
suprafeței de 439,54 ha cu pasune încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale
„Garofița” Dragomirești – cu propunerea ca proiectul de hotărâre sa nu fie aprobat , la
inițierea acestuia nefiind respectare clauzele înscrise in Hotărârea Consiliului Local nr.
2/2012 modificata si completata cu HCL nr. 10/2014 , contractul de concesiune si actul
adiționat întocmit .
De asemenea , Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești nu a fost
consultata cu privire la rezilierea înainte de termen a contractului de concesiune întocmit
pe o perioada de 5 ani .
Da cuvântul domnului consilier Zota Romel care prezintă AVIZUL comisiei de
specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Iacob Danut 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 Iacob Danut care arata ca proiectul de hotărâre a fost inițiat ca
urmare a nerespectării de către Asociația Garofița Dragomirești a unor clauze cu privire la
necurățirea suprafeței de pasune de vegetație lemnoasa ( spini, tufarisuri) .
De asemenea in anul precedent , asociatia crescatorilor de animale Garofita nu a
administrat pe pasunea comunala o cantitate suficienta de ingrasaminte pe sate fiind
repartizate cantitati mici de ingrasaminte .
Din sumele incasate de catre Asociatie nu au fost efectuate lucrari pe pasunea
comunala cum ar fi : nu este reparat podul de lemn ce traverseaza raul Tutova in
localitatea Semenea , acesta fiind pe pasunea comunala . Si ca acestea sunt multe altele
care nu sunt facute de asociatia Garofita pentru izlazul comunal .
Propune ca suprafata de pasune comunala sa fie administrata de catre Consiliul local
care sa depuna cerere pentru acordarea de subventii APIA Vaslui , sumele aferente sa fie
venituri la bugetul local .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca multe Primarii din județ au renunțat la
contractele de concesiune si au depus cerere in nume propriu pentru pasunea comunala,
numai la noi nu se vrea . Sunt sume mari de bani care se încasează de către asociația
Garofita ca subvenție si nu se face nimic pentru pasunea comunala . Lucrările de curatire a
spinilor a fost efectuata cu oameni din comuna care nu au fost plătiți . Administrarea de
ingrasaminte a fost făcuta si cu oameni din comuna care nu au fost platiti .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca Consiliul local nu poate depune
cerere pentru acordarea de subvenții la APIA pentru ca nu are animale , nefiind respectata
condiția de incarcatura minima / ha de 3 UVM/ ha .
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De asemenea in situația in care consiliul local ar cosi suprafața de pasune atunci
animalele proprietatea cetățenilor ( bovine , ovine ) din comuna nu ar mai putea pasuna pe
pasunea comunala . Pasunea comunala poate fi concesionata unei asociatii a crescatorilor
de animale sau mai multor asociatii sau proprietari cu animale .
Administrarea de ingrasaminte s-a făcut si cu membrii de asociație acolo unde
utilajul de imprastiere ( MIG) nu a avut acces .
Toate aceste activitati care s-au efectuat pe pasunea comunala si sumele platite sunt
gestionate de catre Asociati Crescatorilor de Animale Garofita Dragomiresti si nu de catre
Primarie sau Consiliul local .
= domnul secretar Stoinea Geani Nonel care aduce la cunostiinta următoarele :
Prin hotărârea Consiliului Local Dragomirești nr. 2 / 31.01.2012 se aproba
concesionarea prin atribuire directa a suprafeței de 439,54 ha cu pasune in vederea
pășunatului de către Asociaţia Crescătorilor de Animale „Garofiţa” Dragomirești – fiind
incheiat contractul de concesiune nr. 1din 31.01.2012 – cu responsabilitati din partea
partilor si un pret de 10 euro/ha pe o perioada de 10 ani .
Urmare a hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 247/2013 privind stabilirea
preturilor medii ale produselor agricole exprimate in natura in contractul de arenda pentru
anul fiscal 2014 completata ulterior cu Hotărârea Consiliului județean Vaslui din
21.02.2014 si a prevederilor art. 6 , alin.(6) si (7) din Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/ 2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea
pajiștilor permanente , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 - Consiliul local
Dragomiresti modifica si completeaza HCL 2/2012 prin Hotararea nr. 10/ 27.02.2014 –
stabilindu-se un pret de 300 lei/ha/an , reiesind un pret total de 131.862 lei/ an , durata
concesiunii fiind la 5 ani cu posibilitatea prelungirii daca va fi aprobata de consiliul local
Prin Hotărârea consiliului local nr. 10/27.02.2014 – art. 3 s-au stabilit si obligațiile
concesionarului care au fost incrise in actul adițional nr. 1 / 2014 , după cum urmează :

a)sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a pajiștilor concesionate ;
b)sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul prezentului contract, cu excepția situațiilor care se
încadrează in prevederile art. 59 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu
modificări prin Legea nr. 22/2007;
c)sa plătească redevența la termenul stabilit;
d)sa respecte cel puțin incarcatura minima de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de pășunat;
e)sa comunice in scris primăriei, in termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre
acestea, in vederea verificării respectării incarcaturii minime de 0,3 UVM/ha in toate zilele perioadei de
pășunat;
f)sa pășuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat;
g)sa practice un pășunat rațional pe grupe de animale si pe tarlale;
h)sa introducă animalele la pășunat numai in perioada de pășunat stabilita;
i)sa nu introducă animalele la pășunat in cazul excesului de umiditate a pajiștii;
j)sa realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare si a excesului de apa, de
fertilizare, anual;
k)sa respecte bunele condiții agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
l)sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice
sarcini, la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen;
m)sa restituie concedentului suprafața de pajiște ce face obiectul prezentului contract in condiții cel
puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n)sa plătească 30% din prima de asigurare.
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Hotărârea cu privire la concesionarea suprafeței de pasune cat si contractul de concesiune cu actul
aditional au fost adoptate si cu respectarea prevederilor Ordinului comun 541-210 / 2009 – a Ministrului
Agriculturii , Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a Ministrului Administraţiei si Internelor pentru
modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a
pajiştilor la nivel naţional , pe termen mediu si lung si Ordinul comun nr. 407/2051/2013 MADR si
MDRAP pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si închiriere a suprafețelor de pajisti aflate in
domeniul public/privat al comunelor , orașelor , respectiv al municipiilor .
Urmare a concesionarii pasunii comunale in anul 2014 s-au încasat de la Asociația Crescătorilor
de Animale „Garofița” Dragomirești suma de 136.000 lei reprezentând preț concesiune pentru 439,54 ha
si suma de 10.975 lei reprezentând impozit pentru suprafața concesionata , sume ce au fost stabilite in
contractul de concesiune – sume ce au fost venituri la bugetul local pentru anul 2014 .
Fara un astfel de contract de concesiune , consiliul local Dragomirești nu ar mai incasa la bugetul
local nici o suma pentru concesiune si nici pentru impozit pe teren de aproximativ 145.000 lei ( un
miliard patru sume cinci zeci mii lei vechi ) si va fi necesar a stabili taxe speciale pentru pășunat de la
proprietarii de animale care pasuneaza pe izlaz , taxe care pana acum nu existau .
De asemenea , Asociația Crescătorilor de Animale Garofița a respectat obligațiile stabilite in
contractul de concesiune , acest lucru fiind verificat si de către APIA Vaslui cu ocazia controlului
efectuat in documente si pe teren .
Contractului de concesiune poate înceta conform art. IX din contract , in următoarele situații :
• la expirarea duratei concesiunii;
• in cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent, cu
plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
• in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, cauza ce conduce la rezilierea
unilaterala a contractului de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;
• in cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a
contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului ;
• la dispariţia dintr-o cauza de forţa majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilităţii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fara plata unei despăgubiri.
Fata de cele arătate mai sus compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei propune ca
proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune aprobat prin Hotărârea Consiliului
local Dragomirești nr. 2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a suprafeţei de
439,54 ha cu păşune ce se afla in proprietatea privata a comunei Dragomirești in vederea
păşunatului de către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa „ Dragomirești – sa nu fie aprobat –
la inițierea acestuia neținându-se cont de clauzele înscrise in Hotărârea consiliului local nr. 2/2012
modificata si completata cu HCL 10/2014 si contractul de concesiune cu actul adițional încheiat .

= domnul consilier Turcu Constantin care propune amânarea proiectului de hotărâre
si invitarea in ședința consiliului local Dragomirești a Asociației Crescătorilor de Animale
Garofița Dragomirești care sa prezinte un Raport cu sumele încasate si cheltuielile
efectuate pe activitati .
= domnul consilier Iacob Danut care propune amânarea proiectului de hotărâre
pentru ca Asociația Crescătorilor de Animale sa prezinte in fata Consiliului local un Plan
rațional cu activitatile si lucrările ce vor fi efectuate pe pasunea comunala .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre
privind rezilierea contractului de concesiune a suprafeței de 439,54 ha cu pasune încheiat
cu Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești - pentru o ședința
ulterioara a Consiliului local – după prezentarea unui Raport din partea Asociației
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Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești cu privire la activitățile executate si
sumele cheltuite pentru întreținerea suprafeței de pasune :
- 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
amanat pentru o sedinta ulterioara a consiliului local .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume „Întrebări – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca Liceul tehnologic Vladia a depus
la registratura Primăriei o adresa prin care se solicita repartizarea in bugetul local a unor
sume pentru activitati urgente necesare funcționarii .
Dorește sa fie dezbătuta in comisia de buget finanțe si repartizare sume in bugetul
local pentru anul 2015 .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , RUSU VASILE
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

