ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27 martie 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. 241 din data de 20. 03. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI - NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 1
consilier local fiind absent : consilier Matei Turcanu Ioan – 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 Dragomirești .
Supune spre aprobare continutul PROCESULUI VERBAL de la sedinta
anterioara – pus la dispozitia consilierilor in timp util conform art. 42 alin. 7 din Legea
nr. 215 /2001 – privind administratia publica locala , republicata ,modificata si completata
ulterior si consulta CONSILIUL LOCAL daca sunt obiectiuni .
Nefiind obiecțiuni , CONSILIUL LOCAL DRAGOMIRESTI aproba PROCESUL
VERBAL in unanimitate de voturi - 13 voturi „ pentru” , 0 voturi „contra” si 1
„abțineri”.
Propune ca , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna ianuarie 2015 pentru lunile ianuarie 2015 – martie 2015 –
domnul consilier Rusu Vasile , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din
Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala , republicata – sa preia
lucrările ședinței ordinare pentru luna februarie
2015 .
Domnul consilier RUSU VASILE
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.
II.
III.
IV.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr.
38 / 12.12.2014 – privind schimbarea din funcție a viceprimarului comunei
Dragomirești .
Proiect de hotărâre privind desemnare persoana responsabila pentru tinerea
Registrului de evidenta a datoriei publice a comunei Dragomirești , respectiv a
Registrului de evidenta a garanției locale .
Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone si categorii de
folosința in intravilan si extravilan la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomirești , județul Vaslui .
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V.

Proiect de hotărâre privind obligațiile si responsabilitățile privind gospodărirea
localităților comunei Dragomirești , județul Vaslui .
VI. Proiect de hotărâre privind actualizare Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor (
PAAR) la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
VII. Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II
2014 ;
VIII. Raport Primar privind starea economica si sociala a comunei Dragomirești ,
pentru anul 2014 .
IX. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
X.
Raport anual de activitate viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata in anul 2014 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
XI. Raport Primar privind modul de ducere la îndeplinire a actelor adoptate de
Consiliul Local si a actelor emise de Primar la comune Dragomirești , pentru anul
2014 .
XII. Întrebări – interpelări .
Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - ordinea de zi este aprobata.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr. 38 / 12.12.2014 – privind
schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local
Dragomirești nr. 38 / 12.12.2014 ”.
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 revocarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr.
38 / 12.12.2014”.
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 Zota Romel care arata ca nici nu mai trebuie adoptata vreo
hotărâre pentru aceasta revocare , nu este aprobata si gata ce sa se mai hotărască in
consiliul local .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca este venita adresa de la Prefectura
prin care se solicita aceasta revocare dar daca consilierii locali nu vor ce se va
întâmpla , vor fi arestați si inchisi . Consilierii locali trebuie sa voteze așa cum doresc
si sa nu fie fortati sa voteze asa cum vrea Prectura sau altii asemenea .
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 revocarea
Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr. 38 / 12.12.2014 – privind schimbarea din
funcție a viceprimarului comunei Dragomirești ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 7 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 7 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului
local Dragomirești nr. 38 / 12.12.2014 – privind schimbarea din funcție a viceprimarului
comunei Dragomirești - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 7 voturi
„ contra” ?
5 voturi
„ abţine” ?
1 voturi

Cu 7 voturi „pentru” , 5 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnare persoana responsabila pentru tinerea Registrului de evidenta a datoriei
publice a comunei Dragomirești , respectiv a Registrului de evidenta a garanției
locale”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare persoana responsabila pentru
tinerea Registrului de evidenta a datoriei publice a comunei Dragomirești , respectiv a
Registrului de evidenta a garanției locale.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind desemnare persoana responsabila pentru tinerea
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Registrului de evidenta a datoriei publice a comunei Dragomirești , respectiv a Registrului
de evidenta a garanției locale”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier 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 propune ca persoana desemnata cu aceste doua
registre sa fie numita alta persoana si numai contabilul instituției care si asa are multe
pe cap sa mai ia si altii bani pentru aceasta activitate .
= domnul Turcu Aurel Primar care arata ca persoana desemnata pentru aceasta
activitate trebuie sa fie o persoana din compartimentul contabilitate care este la curent
cu toate imprumuturile si garantiile institutiei .
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 desemnare
persoana responsabila pentru tinerea Registrului de evidenta a datoriei publice a comunei
Dragomirești , respectiv a Registrului de evidenta a garanției locale”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare persoana
responsabila pentru tinerea Registrului de evidenta a datoriei publice a comunei
Dragomirești , respectiv a Registrului de evidenta a garanției locale - in general si cu
13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosința in intravilan si extravilan la
comuna Dragomirești , județul Vaslui” .
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Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind încadrarea terenurilor pe zone si categorii de
folosința in intravilan si extravilan 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 încadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosința in
intravilan si extravilan 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
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 încadrarea
terenurilor pe zone si categorii de folosința in intravilan si extravilan la comuna
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 încadrarea terenurilor pe zone si
categorii de folosința in intravilan si extravilan la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
comunei Dragomirești , județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei 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 modificarea si completarea inventarului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al 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 .
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 a doua
treimi (2/3) din numărul consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
si completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Dragomirești , județul Vaslui ” - 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 modificarea si completarea
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomirești , județul
Vaslui - in general :
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- 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 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
obligațiile si responsabilitățile privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești
, județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind obligațiile si responsabilitățile privind
gospodărirea localităților comunei 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 obligațiile si responsabilitățile privind gospodărirea localităților
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 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
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 obligațiile si
responsabilitățile privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești , județul
Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind obligațiile si responsabilitățile
privind gospodărirea localităților 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
actualizare Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor ( PAAR) la comuna Dragomirești
, județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind actualizare Plan de Analiza si Acoperire a
Riscurilor ( PAAR) 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
actualizare Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor (
PAAR) 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 .
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 prezenti .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizare
Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor ( PAAR) la comuna Dragomirești , județul
Vaslui” - 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 actualizare Plan de Analiza si
Acoperire a Riscurilor ( PAAR) la comuna 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 7 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Serviciu Situații
de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II 2014 .
Da cuvântul domnului VARNACEA VASILE - Sef Serviciu Situații de Urgenta care
prezintă Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II
2014” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Varnacea Vasile – sef Serviciu Situatii de Urgenta propune ca fiecare
consilier local , in satele pe care le reprezinta sa-si treaca in agenta de lucru si activitatea
de prevenire si stingere a incendiilor cu cetatenii din comunitatile locale , sa urmareasca in
zonele de competenta arderile miristilor si a vegetatiei uscate , arderile necontrolate care se
executa fara a avea permis de lucru cu foc deschis .
Se trece la votarea Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești
pentru semestrul II 2013 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri”
- este aprobat .

Se trece la punctul 8 al ordinei de zi Raport Primar privind starea economica si
sociala a comunei Dragomirești , județul Vaslui , pentru anul 2014 .
Da cuvântul domnul Turcu Aurel – Primar al comunei Dragomirești care prezintă
Raport privind starea economica si sociala a comunei Dragomirești , județul Vaslui ,
pentru anul 2014 .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier
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Se trece la votarea Raport Primar privind starea economica si sociala a comunei
Dragomirești , județul Vaslui , pentru anul 2014 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi „Raport anual de activitate consilieri locali
(art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014” – la
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Nici un consilier nu prezintă Raportul anual de activitate consilieri locali (art.51,
alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui fiind amânata pentru ședința următoare .
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi : Raport anual de activitate viceprimar
(art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata in anul 2014 – la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnul Grigore Benone – viceprimar al comunei Dragomirești care
prezintă Raport privind activitatea desfăşurata in anul 2014 – la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier
Se trece la votarea Raport Viceprimar privind activitatea desfăşurata in anul 2014
– la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi : Raport Primar privind modul de ducere la
îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la comune
Dragomirești , pentru anul 2014 .
Da cuvântul domnul Turcu Aurel – Primar al comunei Dragomirești care prezintă
Raport privind modul de ducere la îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a
actelor emise de Primar la comune Dragomirești , pentru anul 2014 .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier
Se trece la votarea Raport Primar privind modul de ducere la îndeplinire a actelor
adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la comune Dragomirești , pentru
anul 2014 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Chingalata Aurel propune initierea unui proiect de hotarare cu
privire la intrarea in proprietatea privata a unei suprafete de 300 mp teren din localitatea
Popești in vederea concesionarii pentru construirea unei mori in aceasta localitate care se
afla la mare distanta de localitatea Radeni unde este o asemenea moara si pe timp
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nefavorabil este imposibila deplasarea intre localitatii , drumul comunal de legătura fiind
inclinat cu o panta mare .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca este depusa o cerere din partea unui
cetatean din aceasta localitate cu privire la aceasta suprafața de teren si se propune
intrarea in proprietate privata a unei suprafete de 200-300 mp teren care nu este afectat de
pasune comunala nefiind cu iarba amplasat in intravilanul localității Popești langa
platforma de gunoi ( deseuri ) .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca nu ca este contra acestei suprafețe de
teren dar cand alt cetatean din localitatea Ciuperca a solicitat o suprafața de teren din
izlazul comunal in vederea construirii unui spațiu pentru animale acesta a fost refuzat .
= domnul consilier Iacob Danut arata ca daca un cetatean doreste sa-si construiasca
ceva trebuie sa gaseasca teren si sa-l cumpere de la persoane private si nu din pasunea
comunala care are destinatie de pasunat . Declara ca nu este deacord cu aceasta suprafata
sa fie data unei persoane fizice pentru construirea unei mori ci sa se caute teren cu
destinatie de curti constructii .
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
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Stoinea Geani Nonel

