ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27 august 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. 651 din data de 21. 08. 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 Chingalata Aurel – lipsa nemotivat .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni , 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 - 14 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 –
președintele de ședința ales pentru 1 - 3 ședințe ale consiliului local in ședința anterioara
sa preia lucrările ședinței ordinare .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier POTORAC CULITA - ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile iunie
2015 – august 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.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a
domnului Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe
consecutive ale consiliului local .
Proiect de hotărâre privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unei
suprafețe de 2075 mp teren arabil in localitatea Vladia in vederea concesionarii
prin licitație publica .
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III.
IV.

Proiect de hotărâre privind rectificarea a – III - a pentru anul 2015 , a bugetului
local al comunei Dragomirești , județul 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 trei puncte ca urmare a solicitărilor urgente si anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar a
bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru trim. II / 2015 .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investiții in
scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele ,
din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea
Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Utilajele
comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul
Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli .
= domnul consilier Zota Romel care propune neincluderea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre propuse pentru motivul ca acestea nu sunt insotite de avize ale comisiilor de specialitate
si acestea trebuiau propuse prin ordinea de zi si nu adăugate in ultimul moment .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca proiectele de hotărâre au fost inițiate după
comunicarea invitațiilor catre consilierii locali si a ordinei de zi dar aunt puncte care sunt urgente
a fi dezbatute in sedinta consiliului local din aceasta luna care sunt insotite de documentele
stipulate in lege pentru adoptarea unui hotărâri .

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, 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 .

Nefiind alte intervenții, supune votului spre aprobare :
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1. - Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar a bugetului local al com unei Dragom irești ,
judeţul Vaslui pentru trim . I I / 2015 .

- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
2. - Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de
investiție a proiectului “Investitii in scopul dotarii caminului cultural din localitatea Radeni si a
caminului cultural din localitatea Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea
scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli .
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
3.- Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de
investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat
Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea
Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli .
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi
modificata care cuprinde 7 puncte :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 12 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
2 voturi

- care cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 2 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Taschina Nicolae Petru
Maricel pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local”.
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Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local a domnului Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe
consecutive ale consiliului local”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezenta
referatul constatator semnat de Primar si secretar la proiectul de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier a domnului Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa
nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local”.
Da cuvântul domnului consilier Chingalata Aurel care prezintă RAPORTUL
comisiei de validare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului
Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale
consiliului local .
Da cuvântul domnului consilier Rusu Vasile
care prezintă Avizul nefavorabil
al 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 Taschina Nicolae Petru Maricel – prezent la aceasta ședința
, care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca pentru lipsa nemotivata de la a treia
ședința consecutiva a consiliului local a prezentat in comisia de specialitate - adeverința
medicala nr. 3650 / 27.07.2015 eliberata de către Dr. Alexandru Tofan medic primar
medicina de familie prin care se recomanda „Repaus la domiciliu si trat. Cf. ret. in
perioada 27-31.07.2015”.
La celelalte doua ședințe ale consiliului local din luna mai si iunie a lipsit nevoit
pentru motivul ca ședința consiliului local a coincis cu ședința organizata de Direcția
Sanitar Veterinare care au avut loc la centru Bârlad unde de asemenea s-au dezbătut
probleme care tin de comunitatea din comuna Dragomirești , proprietari de animale si nu a
putut fi prezent la ambele .
Tot din cauza problemelor medicale nu a putut comunica adeverința medicala in
timp util , aceasta fiind prezentata cu o zi înainte la comisia de specialitate din cadrul
consiliului local .
= domnul consilier local Iacob Danut care arata ca consilierul local a carui mandat
urmeaza a fi incetat de drept pentru lipsa nemotivata de la 3 sedinte consecutive ale
consiliului local a motivat cu adeverinta medicala lipsa la a treia sedinta de consiliul local
fapt pentru care propune neaprobarea proiectului de hotarare nemaifiind indeplinita
prevederea art. 9 , alin. 2 , lit. d din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor locali , cu
modificarile si completarile ulterioare .
Nefiind alte discuții , 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 .
Persoana al cărei mandat este supus validării/invalidării nu participă la vot .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier a domnului Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa
nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre încetarea mandatului de consilier a
domnului Taschina Nicolae Petru Maricel pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe
consecutive ale consiliului local - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? „ contra” ?
„ abţine” ?

0 voturi
13 voturi
0 voturi

Cu 0 voturi „pentru” , 13 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre nu este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind trecerea
in proprietatea privata a comunei a unei suprafețe de 2075 mp teren arabil in localitatea
Vladia in vederea concesionarii prin licitație publica”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unei
suprafețe de 2075 mp teren arabil in localitatea Vladia in vederea concesionarii prin
licitație publica .
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 trecerea in proprietatea privata a comunei a unei suprafețe
de 2075 mp teren arabil in localitatea Vladia in vederea concesionarii prin licitație
publica”.
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 Zota Romel care arata ca pentru aceasta suprafața de teren se cearta
doua persoane , una din localitatea Dragomirești care , după cum a auzit , ar fi deținut
aceasta suprafața de teren înainte de intrarea in fostul CAP si a doua persoana este din
localitatea Vladia , care nu are nici un act pentru aceasta suprafața de teren .
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Propune ca aceasta suprafața de teren sa fie data fostului proprietar care a deținut-o
înainte de intrarea in fostul CAP si sa i se întocmească titlul de proprietate fara a mai intra
in proprietatea privata a comunei si sa fie scoasa la licitație .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca nici una din cele doua persoane care
doresc sa folosească aceasta suprafața de teren nu dețin acte de proprietate .
Suprafața de teren in cauza a rămas ca rezerva la dispoziția comisiei comunale
Dragomirești ,fiind in imediata apropriere a intravilanului .
Cetățeanul care revendica aceasta suprafața de teren este moștenitorul numitei Turcu
Catinca din localitatea Dragomirești si din verificarea evidentelor ce le deținem rezulta ca
pentru autor si moștenitor li s-a reconstituit întreaga suprafața de teren solicitata atât ca
proprietate cat si ca moștenire , atât in baza Legii nr. 18/1991 cat si a legilor ulterioare care
modifica si completează pe aceasta , Legea nr. 169/1997 , Legea nr. 1/2000 si Legea nr.
247/2005 . Acestora li s-a reconstituit întreaga suprafața solicitata atât pe vechiul
amplasament cat si pe alt amplasament conform voinței acestora si a ofertelor disponibile
in acea perioada , alegând terenul mai bun si renunțând la cel rău .
Nemaifiind alte interventii , domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , comunica
președintelui de ședința si întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (3) , din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se
aproba de consiliul local cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea in
proprietatea privata a comunei a unei suprafețe de 2075 mp teren arabil in localitatea
Vladia in vederea concesionarii prin licitație publica” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
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”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind trecerea in proprietatea privata a
comunei a unei suprafețe de 2075 mp teren arabil in localitatea Vladia in vederea
concesionarii prin licitație publica - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

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

Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „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
rectificarea a – III - a pentru anul 2015 , a bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea a – III - a pentru anul 2015 , a
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil
– care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a – III - a pentru anul 2015 , a bugetului local
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 Rusu Vasile 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 Iacob Danut care comunica asistentei ca si la aceasta rectificare a
bugetului local sunt alocate sume de bani pentru sistemul de alimentare cu apa din
localitatea Vladia , sume care ar trebui sa fie asigurate din cofinanțarea acestui Proiect
pentru ca sunt stabilite sume de bani pentru consumul de apa ( lei/mc consumat) .
Ar trebui ca toate reparațiile care intervin la acest sistem de alimentare cu apa cat si la
cel din Dragomirești ar trebui suportate din sumele încasate la acest capitol pentru
consumul lunar de apa pe localitati si nu mereu din bugetul local al comunei .
Sistemele de alimentare cu apa sa fie autofinantate .
Facem proiecte de dotari camine culturale cu mobilier , instrumente , costume dar
cladirile sunt intr-o stare avansata de degradare si nu se pot face nici un fel de activitati in
acestea asa cum au reusit alte comunitati locale .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care propune sa se colecteze sume
de bani pentru toate branșamentele la rețeaua de alimentare cu apa , aceste branșamente sa
fie făcute de către personal autorizat si cu piese originale nu sa fie făcute de oricine
pretinde ca știe meserie si sa fie făcute rău .
De asemenea toate reparațiile la sistemele de alimentare cu apa sa fie făcute de către
persoane autorizate si făcute bine pentru a nu se strica mereu si a se cheltui des sume mari
de bani pentru aceleași lucrări .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca sigur mai sunt locuinte fara bransament
legal cu apometru si toate cele necesare pentru a putea fi incasate pentru consum .
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In ședințele consiliului local cand se aproba studii pentru proiecte se spune mereu ca
aceste proiecte nu o sa coste nimic din bugetul local ci o sa fie din bugetul proiectului dar
se vede ca mereu mai trebuie bani pentru studii , garantii , se fac împrumuturi pentru
utilaje , pentru targ pentru dotare cămin cultural , etc. . Nu se mai înțelege nimic .
De asemenea , tot in ședințele consiliului local s-a aprobat un proiect pentru
modernizare Camin Cultural Dragomirești , care se spunea ca este pe o lista cu proiecte
aprobate , aceasta de aproximativ 3 ani dar nici pana la aceasta data nu a fost inca finanțat .
Propune sa se intervină la forurile superioare , la Ministere , la CNI unde este depus , la
partidele politice de la putere , la parlamentari si deputați si sa se urgenteze finanțarea
acestora sau măcar sa se știe daca proiectul mai este aprobat sau nu .
=domnul Turcu Aurel – Primar care aduce la cunostiinta ca sumele de bani din
incasarile de alimentare cu apa sunt insuficiente pentru lucrările ce trebuie efectuate la
rețeaua de alimentare cu apa din localitatea Vladia . Se schimba sute de metrii de teava
care nu rezista la presiunea creata , cum a fost proiectata de proiectat care in prezent este
decedat asa a fost executata de către constructor si toate se sparg in capul nostru .
Din incasarile pentru consumul de apa se achita facturi pentru energie electrica , pentru
achiziție de hipoclorit , pentru apa extrasa din subteran si pentru reparațiile curente . Prețul
stabilit la consumul de apa de 1,5 lei/mc consumat este prea mic fata de cheltuieli fapt
pentru care intr-o ședința ulterioara se va iniția un proiect de hotărâre pentru modificarea
taxei pentru consumul de apa sau sistemele de alimentare cu apa vor fi predate către firme
autorizate si specializate cu aceasta activitate .
In legătura cu proiectele depuse si pentru care s-au cheltuit bani din bugetul local
aceste sume vor fi recuperate din bugetele proiectelor daca au fost sume eligibile si vor
intra in bugetele locale unde vor fi cheltuite in urma unui proiect de hotărâre .
=domnul Popescu Miriean Ioan – contabil Primărie care arata ca sume repartizate ca
avans pentru proiecte vor fi recuperate in întregime din bugetele proiectelor , atat pentru
utilajele comunei si targ cat si pentru dotare camine culturale .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel 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 rectificarea a
– III - a pentru anul 2015 , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui” 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 rectificarea a – III - a pentru anul
2015 , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui - in general :
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- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 13 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
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar a bugetului local al comunei
Dragomirești , judeţul Vaslui pentru trim. II / 2015 .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru trim. II / 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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar a
bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru trim. II / 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 Rusu Vasile 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 Iacob Danut care arata ca au fost prezentate sume pe care nu le
poate intelege acestea nefiind defalcate si povestite pe intelesul tuturor .
= domnul contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca sumele au fost discutate pe
comisii de specialitate si pentru orice informație suplimentara este disponibil sa răspundă
cu date si sume din bugetul local atât la venituri cat si la cheltuieli .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel 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 aprobarea
contului de încheiere a exercițiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești ,
judeţul Vaslui pentru trim. II / 2015 - pe articole :

10

Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru trim.
II / 2015 - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 12 voturi
„ contra” ?
2 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investiții in scopul dotării căminului cultural din
localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”,
solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului
“Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea
Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea
Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
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 valorii de investiție a proiectului “Investiții in
scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele , din
comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de
garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
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 Zota Romel care face cunoscut ca nu mai intelege nimic din
finantarea celor doua proiecte care se spune ca au fost aprobate , sunt incheiate contracte
de finantare , s-au facut licitatii dar bani se pun tot din bugetul local pentru avansuri , se
fac documentatii pentru garantii , se fac imprumuturi pentru sume neeligibile !!!
Dar cand vor veni banii din proiecte asa cum se intampla la alte comune care nu au
cheltuit nici un ban din begelele locale si au facut achizitie de utilaje si alte constructii ?
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Domnul secretar Stoinea Geani Nonel 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 aprobarea
valorii de investiție a proiectului “Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si
a căminului cultural din localitatea Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea
scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a
proiectului “Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din
localitatea Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din
partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 12 voturi
„ contra” ?
2 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg
comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din
partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului
“Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul
Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli.
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 valorii de investiție a proiectului “Utilajele
comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”,
solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli.
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Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de 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. (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 aprobarea
valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat
Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului
de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea valorii de
investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni,
comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de
garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 7 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 , POTORAC CULITA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

