ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28 septembrie 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. 730 din data de 21. 09. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 15 consilieri , din totalul de 15 consilieri , nici un
consilier local nefiind absent .
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 - 15 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 local Cosma Aurel propune ca președinte de ședința pentru 3
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul Grigore Benone .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul Grigore Benone sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - propunerea este aprobata si
domnul consilier Grigore Benone este ales președinte pentru 3 ședințe consecutive .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Grigore Benone
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
septembrie 2015 – noiembrie 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Grigore Benone
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
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I.
II.
III.
IV.

Proiect de hotărâre privind alegere președinte de ședința pentru 1-3 ședințe
consecutive ale Consiliului Local Dragomirești .
Proiect de hotărâre privind rectificarea a – IV - a pentru anul 2015 , a bugetului
local al comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publica deschisa cu
strigare a unui spațiu din domeniul public al comunei din cadrul Căminului
Cultural din localitatea Rădeni in scopul desfasurarii unei activitati economice .
Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi
care cuprinde 4 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
- care cu 15 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 alegere
președinte de ședința pentru 1-3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Dragomirești ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă proiectul de
hotărâre privind alegere președinte de ședința pentru 1-3 ședințe consecutive ale
Consiliului Local Dragomirești ”.
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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegere
președinte de ședința pentru 1-3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Dragomirești ”
- pe articole :
Art. unic . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind alegere președinte de ședința
pentru 1-3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a – IV - 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 – IV - a pentru anul 2015 , a
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil
– care
prezinta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind rectificarea a – IV - 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 Zota Romel care arata ca atunci cand s-au aprobat sume pentru
proiectele ce au fost depuse pentru comuna Dragomirești prin GAL s-a spus ca acestea nu
o sa coste nimic din bugetul local iar acum se propune plata sumelor din împrumut
contractat de comuna prin bugetul local .
Pe de alta parte tot comuna a inițiat si proiectele de hotărâre cu privire la garantarea
sumelor ce reprezintă avans pentru aceste proiecte cu cheltuieli tot din bugetul local .
Toate acestea se întâmpla pentru ca lucrătorii din Primărie nu au făcut documentele
la timp pentru a se putea plați prin proiect de către instituția care finanțează aceste proiecte
așa cum au făcut si alte comune cu proiecte similare .
Pe comunele vecine nu i-au costat nimic din bugetul local si noi am ajuns sa facem
împrumuturi pentru un proiect aprobat .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca împrumutul si documentația cu
garantarea au fost efectuate conform obligațiilor din cele doua contracte de finanțare cu
AFIR , acestea fiind făcute pe perioade scurte de timp si sumele vor fi achitate din bugetele
celor doua proiecte aprobate , din sume eligibile .
Împrumutul de la Ministerul finanțelor a fost făcut pentru sumele neeligibile din
proiect cat si pentru sumele ce reprezintă TVA .
Suma aferenta împrumutului contractat conform O.U.G. nr. 2/2015 pentru finanțarea
cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale este de 296.519 lei ron –
din care suma de 174.138 lei ron - reprezentând cheltuieli proiect „Utilajele comunei
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Dragomirești si modernizare targ comunal sat Rădeni ,comuna Dragomirești,județul
Vaslui si suma de 122.381 lei ron - reprezentând plata proiect ”Investiții in scopul dotării
căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea
Doagele,comuna Dragomirești ,județul Vaslui”.
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca sunt sumele foarte mici repartizate
pentru comuna Dragomiresti pentru drumuri , avand o retea foarte lunga de drumuir si care
majoritatea este din pamant . Comuna este cu peste 5000 de locuitori iar consiliul judetean
Vaslui a dat la o comuna mare cat a dat si la o comuna mica sau chiar foarte mica .
Asta nu mai este dreptate bagand pe toti in aceiasi oala si netinand seama macar de
marimea comunelor sau de problemele cu care acestea se confrunta .
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
– IV - a pentru anul 2015 , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui” 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” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea a – IV - a pentru anul
2015 , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii prin licitație publica deschisa cu strigare a unui spațiu din domeniul
public al comunei din cadrul Căminului Cultural din localitatea Rădeni in scopul
desfasurarii unei activitati economice ..
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publica
deschisa cu strigare a unui spațiu din domeniul public al comunei din cadrul Căminului
Cultural din localitatea Rădeni in scopul desfasurarii unei activitati economice .
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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 aprobarea închirierii prin licitație publica deschisa cu
strigare a unui spațiu din domeniul public al comunei din cadrul Căminului Cultural din
localitatea Rădeni in scopul desfasurarii unei activitati economice .
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 Căminele culturale sunt pentru ca
cetățenii din comuna sa-si poată organiza o nunta sau alta activitate la sărbătorile de iarna .
Daca se închiriază acest spațiu locuitorii din localitatea Rădeni nu vor mai putea si nu vor
mai avea unde sa-si organizeze asemenea manifestări cu muzica .
De asemenea , sumele de bani ce se pot strânge din chiria lunara tot fara folos s-ar
strânge pentru ca nu se face nimic la Dragomirești .
=domnul consilier Turcu Constantin care arata ca spațiul ce se dorește a fi închiriat a
făcut obiectul unui proiect privind dotarea cu mobilier si costume naționale . Ce se vor face
cu aceste obiecte daca spațiul va fi închiriat . Daca spațiul va fi închiriat prin licitație
publica atunci sa poată participa la licitație orice persoana juridica doritoare cu orice obiect
de activitate si nu numai cu materiale de construcții .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca orice persoana juridica care dorește sa
facă comerț poate închiria spatii de la alte persoane si nu de la consiliul local si nu Cămin
cultural care are alta destinație .
= domnul consilier Taschina Nicolaie Petru Maricel care arata ca nu a mai auzit
prin județ astfel de închirieri de spatii aparținând căminelor culturale pentru activitati
economice , chit ca acestea stau degeaba si se detioreaza . Nici măcar nunti nu se mai fac
in astfel de spatii decât daca acestea sunt amenajate corespunzător iar cei care fac
asemenea manifestări cu muzica in camin vor ca spațiu sa fie dat gratis ca este a comunei .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel 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
numarul consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publica deschisa cu strigare a unui spațiu din domeniul public al
comunei din cadrul Căminului Cultural din localitatea Rădeni in scopul desfasurarii
unei activitati economice - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4

„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”
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Art.
Art.
Art.
Art.

5.
6.
7.
8.

aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 3 voturi „pentru” , 4

„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”
„contra” , 8 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publica deschisa cu strigare a unui spațiu din domeniul public al comunei din cadrul
Căminului Cultural din localitatea Rădeni in scopul desfasurarii unei activitati economice
- in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? „ contra” ?
„ abţine” ?

3 voturi
4 voturi
8 voturi

Cu 3 voturi „pentru” , 4 „contra” , 8 „abțineri” - proiectul de hotărâre nu este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca la comuna Dragomirești se încasează
sume de bani pentru asigurarea pazei dau paznicii angajați nu prind nici un hot . S fura ca
in codru de pe suprafețele de teren cultivate , aceștia intra in sat cu atelajele si paznicii
noștii nu-i vad deloc .
Pe o parte sunt hotii , pe alta parte sunt porcii mistreți care strica cultura si pe alta
parte este si seceta care a fost in aceasta vara – toate acestea te fac sa nu mai cultivi nimic
pentru ca nu tea alegi cu nimic .
=domnul consilier Zota Romel care arata ca sunt localitati care au stabilite taxe si
impozite locale mai mici si au făcut cu bani putini mai multe pentru comunele lor . La noi
avem taxe mari si nu se vede nimic a fi realizat cu bani din bugetul local .
=domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca toate aceste furturi se întâmpla
din cauza „ridicării nivelului de trai” .
=domnul consilier Taschina Niclaie Petru Maricel care arata ca se fura si animalele
din gospodarii si chiar de pe câmp si hoții nu sunt văzuți si nici nu sunt prinși de către
paznicii plați sa le apere .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca in localitatea Tulești sunt 6 becuri la
iluminat public care nu funcționează .
De asemenea sa se ia masuri cu încasarea sumelor de la asociația vanatorilor .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , GRIGORE BENONE
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

