ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24 aprilie 2015 in şedinţa ordinara a CONSILIULUI
LOCAL al comunei DRAGOMIRESTI – județul VASLUI .
Ședința începe la ora 14,00 si are loc in localul PRIMARIEI
comunei
DRAGOMIRESTI – județul VASLUI – la convocarea
PRIMARULUI
prin
DISPOZITIA nr. 388 din data de 17. 04. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 12 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 3
consilier locali fiind absenți : consilier Matei Turcanu Ioan – lipsa nemotivat ,
consilier Zota Romel – lipsa probleme medicale , consilier Rusu Vasile – lipsa probleme
medicale .
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 Dragomirești .
Supune spre aprobare conținutul PROCESULUI VERBAL de la ședința
anterioara – pus la dispoziția 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 0
„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 Grigore Gheorghita
propune ca președinte de ședința pentru 3
( trei ) ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier GRIGORE
VASILICA .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul GRIGORI VASILICA sa
fie președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local si cu 12 voturi
pentru , 0 contra si 0 abțineri - este aprobata .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Grigori Vasilica - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile aprilie 2015 –
iunie 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier GRIGORI VASILICA
, președinte de ședința - preia
lucrările ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

2

I.

Proiect de hotărâre privind aprobare organigrama , număr de personal si statul de
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru
anul 2015 .
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor
umane , materiale si financiare pentru anul 2015 necesare gestionarii Situațiilor de
Urgenta la comune Dragomirești .
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pe trim. I 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
IV. Proiect de hotărâre privind intrarea in proprietatea privata a comunei a unei
suprafețe de 300 mp in localitatea Popești in vederea concesionarii .
V.
Prezentare Raport încheiat de Camera de Conturi a județului Vaslui privind auditul
financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2014 la comuna
Dragomirești .
VI. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
VII. Întrebări – interpelări .
Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar TURCU AUREL
propune modificarea ordinei de zi prin
includerea a inca unui punct ca urmare a solicitărilor urgente din partea Asociatiei
Valea Racovei si anume :
VIII. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la teritoriul
LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei
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 conform prevederilor art. 43. alin. (1). „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” .

Sunt respectate prevederile art. 44. - (1) - Proiectele de hotărâri propuse a fi
înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local fiind 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 local .

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
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fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al consiliului local .
Fata de cele arătate mai sus , proiectul de hotărâre propus poate fi inclus pe ordinea de
zi din ședința consiliului local pentru ca îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 43 alin.(1) si art.
44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – fiind depuse proiecte de hotărâre insotite de expuneri de
motive , raport a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si Avizul comisiei de specialitate a consiliului local .

Nefiind alte intervenții, supune votului spre aprobare :
VIII.
includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind
aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la teritoriul LEADER
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „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 12
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” - este aprobata .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare organigrama , număr de personal si statul de funcții pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobare organigrama , număr de personal si
statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru
anul 2015”.
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 aprobare organigrama , număr de personal si statul de
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești 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 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 .
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Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Taschina Nicolae Petru Maricel care doreste sa afle cine
evalueaza activitatea paznicilor obstesti si cine ii controleaza la activitatea desfasurata
de catre acestia zilnic .
= domnul consilier Iacob Danut care propune ca paznicii obstesti din comuna
impreuna cu Postul de Politie sa interzica vanzarea produselor ambulant prin sate pentru
ca vin persoane necunoscute pe ulitele satesti care inseala pe persoanele in varsta si
chiar li se fura bunuri din case .
Comercianții ambulanti sa fie îndreptați sa-si vanda produsele prin târgurile sătești
organizate la nivel de comuna unde sunt ținuți sub observație de către organele de Politie .
Nu mai trebuie lăsați comercianții ambulanți prin sate pentru ca aceștia ii fura si inseala
pe batranii singuri si neștiutori .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care propune :
Cei care cumpăra sau vând animale ambulant sa fie îndrumați care târgurile comunale
pentru a fi verificate actele medicale ale animalelor comercializate .
Pentru a se preîntâmpina furturile din locuințe precum si a furturilor de animale pe raza
comunei Dragomirești trebuie un număr de 5 agenți de paza in loc de 3 .
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 aprobare
organigrama , număr de personal si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2015 ” - 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” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare organigrama , număr
de personal si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei
Dragomirești pentru anul 2015 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare
pentru anul 2015 necesare gestionarii Situațiilor de Urgenta la comune Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea
resurselor umane , materiale si financiare pentru anul 2015 necesare gestionarii
Situațiilor de Urgenta la comune Dragomirești”.
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 aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor
umane , materiale si financiare pentru anul 2015 necesare gestionarii Situațiilor de
Urgenta la comune Dragomirești”.
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Iacob Danut care arata ca sunt cuprinse in planul pentru
asigurare resurse financiare sume prea mari din bugetul local , sume care pot fi
cheltuite pentru refacerea drumurilor satesti si comunale distruse .
Domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , 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 aprobarea
Planului local pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare pentru anul
2015 necesare gestionarii Situațiilor de Urgenta la comune Dragomirești”. - 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” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru
asigurarea resurselor umane , materiale si financiare pentru anul 2015 necesare
gestionarii Situațiilor de Urgenta la comune Dragomirești - in general si cu 12 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I 2015 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pe trim. I 2015 la comuna 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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe
trim. I 2015 la comuna 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 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 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 Iacob Danut care arata ca la o ulterioara rectificare a
bugetului local trebuie prinse sume de bani pentru refacerea drumurilor comunale
pentru ca sume din anul 2015 sunt prea mici , practic inexistente la lungimea
drumurilor satesti din comuna care sunt in majoritate din pamant .
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 aprobarea
contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I 2015 la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pe trim. I 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
- in
general :
- Cine este „ pentru” ? - 11 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
intrarea in proprietatea privata a comunei a unei suprafețe de 300 mp in localitatea Popești
in vederea concesionarii.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind intrarea in proprietatea privata a comunei a unei
suprafețe de 300 mp in localitatea Popești in vederea concesionarii”.
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
intrarea in proprietatea privata a comunei a unei
suprafețe de 300 mp in localitatea Popești in vederea concesionarii”.
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 .
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 Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca locul stabilit
ca amplasament pentru moara sateasca din localitatea Popesti nu este bun fiind prea
aproape de reteaua electica si de casele cetatenilor din localitate si de asemenea langa
fosta platforma de gunoi sateasca , fiind focar de infectii .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca daca este o investitie pe raza
comunei aceasta activitate ar fi benefica pentru cetatenmii comunei si mai ales pentru
cetateni din localitatea Popesti care este situata la distanta fata de localitatea Radeni
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acolo unde exista deja o moara si fiind peste dealuri pe drumuri greu accesibile pe
timp ploios sau nefavorabil .
= domnul Popescu Miriean Ioan – contabil Primarie care arata ca nu poate fi
concesionata o suprafata de teren din fostul izlaz comunal , iar doritorii pot sa-si
construiasca obiective pe teren proprietatea lor sau cumparat de la alti cetateni din
comuna , nu pe teren din domeniul public al comunei .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca daca vreun iunvestitor doreste sa
construiasa ceva in localitatea Popesti poate construi pe terenul proprietatea privata a
acestuia sau cumparata de la alti proprietari din localitate si nu pe domeniul public al
comunei unde mai bine si-ar construi casa o familie numeroasa sau necajita .
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 a 2/3 din
numarul consilierilor locali in funcție - referindu-se la patrimoniu .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind intrarea in
proprietatea privata a comunei a unei suprafețe de 300 mp in localitatea Popești in vederea
concesionarii ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 6 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 6 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 6 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind intrarea in proprietatea privata a
comunei a unei suprafețe de 300 mp in localitatea Popești in vederea concesionarii - in
general :
- Cine este „ pentru” ? - 6 voturi
- Cine este „ contra” ?
5 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 6 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre nu este
aprobat – fiind necesar un număr de cel puțin 8 voturi pentru , proiectul de hotărâre
referindu-se la patrimoniu .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la teritoriul LEADER constituit prin Asociația
Valea Racovei .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la
teritoriul LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei”.
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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
aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la teritoriul
LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei ”.
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
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 aderarea Comunei
DRAGOMIRESTI la teritoriul LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei ” - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la
teritoriul LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei - in general :
- Cine este „ pentru”
- Cine este „ contra”
- Cine se
„ abţine”
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
aprobat .

? - 12 voturi
?
0 voturi
?
0 voturi
„abțineri” - proiectul de hotărâre este

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Prezentare Raport încheiat de
Camera de Conturi a județului Vaslui privind auditul financiar asupra situațiilor financiare
întocmite la data de 31.12.2014 la comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL
care prezintă Raport nr.
638/09.04.2015 - încheiat de Camera de Conturi a județului Vaslui privind auditul
financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2014 la comuna
Dragomirești ”.
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Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă Decizia nr. 12 din
04.05.2015 încheiata de Camera de Conturi a județului Vaslui privind auditul financiar
asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2014 la comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar Primărie care aduce la
cunostiinta ca cele doua documente încheiate de către Camera de Conturi a județului
Vaslui au fost puse la dispoziția domnilor consilieri si pot fi consultate la compartimentul
contabilitate din cadrul Consiliului local precum si la dosarul de ședința .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Băisan Vasilica care propune ca pentru remedierea deficientelor
constatate sa fie inventariate toate bunurile ce aparțin domeniului public si privat al
comunei , comisia de inventariere constituita sa inventarieze cu mare atenție si bunurile ce
au rezultat din proiectele realizate pe raza comunei ( Alimentările cu apa Dragomirești si
Poiana Pietrei , Alimentare cu apa Vladia si Belzeni , Podul realizat in localitatea Poiana
Pietrei , Înlocuire sistem clasic de încălzire la sediul Primăriei , drumul din Rădeni ,
drumul din Doagele din proiectul cu Romii ) .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca comisia de inventariere a
patrimoniului este constituita prin Dispoziția Primarului , lucrările de inventariere sunt
pasiv a Consiliului local Dragomirești .
De asemenea , Serviciul de Alimentare cu apa trebuie sa funcționeze separat si sa
fie înregistrat separat in contabilitate .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca trebuie predate către instituțiile de
invatamant toate bunurile care sunt administrate de către acestea ; Liceul Tehnologic
Vladia si Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni .
=domnul consilier Iacob Danut care arata ca Sistemul de alimentare cu apa trebuie
sa funcționeze separat fata de execuția bugetului local pentru a se distinge sumele cheltuite
pentru aceste activitate si sumele încasata pentru consumul de apa .
Sunt cheltuieli mari la sistemul de alimentare cu apa in localitatea Vladia , proiect
care a folosit o țeava de aducțiune de o rezistenta mai mica si care nu rezista la presiunea
mare din rețea .
= domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca in timpul controlului au fost
modificate prin hotărâre de consiliu local zonarea localităților pentru stabilirea corecta a
taxelor si impozitelor locale precum si stabilirea persoanelor responsabile cu registru
datoriei publice si registrul garanțiilor locale .
De asemenea prin Dispoziție a Primarului s-a constituit comisia de inventariere a
patrimoniului precum si hotărâre a consiliului local cu privire la însușirea si completarea
inventarului domeniului public si privat al comunei , înscrierea corecta in acesta a
clădirilor si a terenurilor aferente separat , cu valori separate .
O parte din deficiente au fost posibile si pentru ca Consiliul Local prin consilierii
locali au stabilit eronat zonele de impozitare in funcție de nivelul scăzut de trai a
cetățenilor comunei sau de lipsa de utilitati a gospodăriilor .
=domnul contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca o parte din deficiente au fost
remediate in timpul controlului dar se vor continua lucrările pentru îndeplinirea sarcinilor
trasate .
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= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca s-au luat masuri pentru repartizarea
sarcinilor pe personal cu privire la operarea modificărilor in registru unic in format
electronic , completarea registrului agricol pentru persoane juridice , întocmirea dosarelor
fiscale si se vor continua activitățile de remediere a deficientelor pana la termenul stabilit
in raportul si decizia de audit , respectiv 30.09.2015 .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Raport anual de activitate consilieri
locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilie Baisan Vasilica care prezintă Raport anual de
activitate consilieri locali privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014.
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= nu sunt
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , GRIGORI VASILICA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

