ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 14 iunie 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. 466 din data de 09. 06. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 8 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 7
consilieri locali fiind absenți nemotivat si anume : consilier Matei Turcanu Ioan –
lipsa nemotivat a cărui mandat este încetat pentru lipsa nemotivata la 3 ședințe
consecutive ale Consiliului Local , consilier Zota Romel –membrii ai PP-DD lipsa
nemotivat , consilieri Turcu Constantin , Grigori Vasilica si Grigore Gheorghita –
membrii ai P.N.L. – lipsa nemotivat ,consilieri Iacob Danut si Taschina Nicolae Petru
Maricel , membrii ai P.D.L. – lipsa nemotivat .
Prezenta s-a făcut după trecerea a 15 min. de așteptare fata de ora programata pentru
a putea ajunge si consilierii care participa la o ședința de partid .
Ca invitati sunt prezenți : nu sunt invitați prezenți .
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 - 8 voturi „ pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abțineri”.
Propune ca , ținând cont ca președintele de ședința ales pentru cele 3 ședințe
consecutive al Consiliului Local –consilier Grigori Vasilica – lipsește si 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 Băisan Vasilica
propune ca președinte de ședința pentru 3
( trei ) ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier POTORAC
CULITA .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul POTORAC CULITA sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local si cu 8 voturi pentru
, 0 contra si 0 abțineri - este aprobata .
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Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Potorac Culita - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile iunie 2015 –si
este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier POTORAC CULITA , președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.
II.
III.

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui .
Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
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 doua puncte ca urmare a solicitărilor urgente si anume :
1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul
înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de
teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI .
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr.
2 / 31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a suprafeței de
439,54 ha cu pasune către Asociația Crescătorilor de animale „Garofița”
Dragomirești .
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 .

Fata de cele arătate mai sus , proiectele de hotărâre propuse pot fi incluse 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 .
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Nefiind alte intervenții, supune votului spre aprobare :
- Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind atestarea apartenentei la
domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru
unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI .
- Cine este „ pentru” ? - 8 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
- Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului local Dragomirești nr. 2 / 31.01.2012 cu privire la concesionarea prin
atribuire directa a suprafeței de 439,54 ha cu pasune către Asociația Crescătorilor de
ANIMALE „Garofița” Dragomirești .
- Cine este „ pentru” ? - 8 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi astfel cum a
fost modificata - care cu 8 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
alegerea viceprimarului la comuna Dragomirești , județul Vaslui ”.
Aduce la cunostiinta ca potrivit art. 57 din Legea administraţiei publice locale,
comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul
reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.
Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul
membrilor acestuia.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Alegerea viceprimarului se face potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali prin vot secret indirect .
Ținând cont ca din comisia de validare aleasa anterior - doi membrii sunt absenți ,
se propune alegerea unei noi comisii de validare si numărare a voturilor .
Se fac propuneri :
Domnul consilier Rusu Vasile propune ca din comisia de validare si numărare a
voturilor sa facă parte domnii consilieri Băisan Vasilica – membru PNL , Dorobat Marin –
membru PSD , Chingalata Aurel – membru PNL .
Nemaifiind alte propuneri si înscrieri la cuvânt se trece la votarea membrilor din
comisia de numărare a voturilor „Băisan Vasilica – membru PNL , Dorobat Marin –
membru PSD , Chingalata Aurel – membru PNL” , care cu 8 voturi „pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abțineri” - este aprobata .
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Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor,
se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri .
Se fac propuneri :
Domnul consilier Dorobat Marin – propune ca viceprimar al comunei sa fie ales
domnul consilier Grigore Benone – membru al Partidului Social Democrat .
După înregistrarea candidaturii si nemaifiind si alte propuneri se ia o pauza de
aproximativ 5 min. timp in care propunerea făcuta se va înscrie in buletinul de vot .
După pauza acordata se aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca modalitatea de
votare va fi prin aplicarea in cusuta corespunzătoare candidatului ales a unui însemn cu
pixul „ X” .
Se trece la votare , fiecare consilier exercitându-si votul secret in cabina de vot
special amenajata – după care il va introduce in urna .
Comisia de validare isi intra in atribuții , prezentând rezultatul votării – după cum
urmează :
Domnul consilier Grigore Benone a obținut următoarele voturi :
• Voturi „ pentru „ – 8
• Voturi „ contra „ – 0
• Abțineri
- 0
Este declarat ales domnul consilier GRIGORE BENONE – care a întrunit 8 voturi
„pentru” , 0 – „contra” si 0 „abțineri” – întrunind majoritatea voturilor valabil
exprimate , candidatul obținând votul majorităţii consilierilor în funcţie .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului la 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 alegerea viceprimarului la 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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=nu sunt
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 alegerea
viceprimarului la comuna Dragomirești , județul Vaslui ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului la
comuna Dragomirești , județul Vaslui - in general :
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- Cine este „ pentru” ? - 8 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
atestarea apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a
dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna
DRAGOMIRESTI”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public si
acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de
teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI”.
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 atestarea apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii
in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea
UAT Comuna DRAGOMIRESTI”.
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 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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Grigore Benone care arata ca proiectul de hotărâre inițiat este in
completarea hotărârii consiliului local de punere la dispoziție a suprafeței de 10 mp teren
in vederea implementării proiectului Ro-NET . Pentru aceasta suprafața de teren precum
si pentru suprafața de teren aferenta trebuie întocmita Carte funciara care se va realiza
gratuit din cadrul proiectului .
Domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , 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 atestarea
apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI”
- pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind atestarea apartenentei la
domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru
unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI - in general si cu 8
voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr. 2 / 31.01.2012 cu privire la
concesionarea prin atribuire directa a suprafeței de 439,54 ha cu pasune către Asociația
Crescătorilor de ANIMALE „Garofița” Dragomirești ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local
Dragomirești nr. 2 / 31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a
suprafeței de 439,54 ha cu pasune către Asociația Crescătorilor de ANIMALE „Garofița”
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 modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr. 2 /
31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a suprafeței de 439,54 ha cu
pasune către Asociația Crescătorilor de ANIMALE „Garofița” Dragomirești .
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 Grigore Benone care arata ca prin proiectul de hotărâre prezentat se
va modifica hotărârea consiliului local inițiala așa cum a fost ea completata ulterior in anul
2014 – doar numărul de membrii asociați si numărul de animale pe specii urmărindu-se a
se respecta incarcatura de 0.3 UMV/ha de pasune concesionat .
Proiectul de hotărâre s-a inițiat urmare a hotărârii Asociații Crescătorilor de animale
Garofița cu privire la numărul de membrii asociați in anul 2015 cat si a numărul de
animale deținute in proprietate de către aceștia si care pasuneaza pe izlazul concesionat .
=domnul consilier Baisan Vasilica care aduce la cunostiinta ca doar in anul 2015 se
mai permite depunerea cererilor pentru subvenții APIA pe asociație ,urmând a se depune
individual de către fiecare proprietar de animale din Asociație .
Domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , 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 atestarea
apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI”
- pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 8 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind atestarea apartenentei la
domeniul public si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru
unele parcele de teren in favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI - in general si cu 8
voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 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 .
Se prezintă Raportul anual de activitate consilieri locali privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 a domnului consilier Grigore Gheorghița care
este lipsa .
Se prezintă Raportul anual de activitate consilieri locali privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 a domnului consilier Dorobat Marin .
Se prezintă Raportul anual de activitate consilieri locali privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 a domnului consilier Grigori Vasilica care este
lipsa .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Întrebări – 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 , POTORAC CULITA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

