ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 ianuarie 2016 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. 28 din data de 22. 01. 2016 .
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 –
președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local sa preia
lucrările ședințe ordinare .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Taschina- Nicolae Petru- Maricel ales ca președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
decembrie 2015 – februarie 2016 este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Taschina- Nicolae Petru- Maricel , președinte de ședința - preia
lucrările ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
I.

II.

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor
cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2016 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către
persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2016 .
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III.
IV.
V.

VI.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016 –
2017 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2016 al
comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Prezentare Raport privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse
privind Decizia nr. 12 / 04.05.2015 localitatea Dragomirești , 16 decembrie 2015 –
Camera de Conturi 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 completarea
cu inca un punct urgent care nu suferă amânare si anume :
VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați al
proiectului „ Alimentare cu apa localitatea Rădeni si Tuleşti „ comuna Dragomirești
, judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare implementării acestuia .

= domnul consilier Zota Romel propune neincluderea pe ordinea de zi a proiectelui de hotărâre
propus pentru motivul ca acestea nu au fost propus prin ordinea de zi si sunt adăugate in ultimul
moment .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca proiectul de hotărâre a fost inițiat după
comunicarea invitațiilor catre consilierii locali si a ordinei de zi dar este punct care estet urgent a
fi dezbătut in ședința consiliului local din aceasta luna si care este insotit 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) - Proiectul de hotărâre propus a fi înscris
pe ordinea de zi a ședinței consiliului local fiind insotit 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 , proiectul de hotărâre propus poate fi inclus pe ordinea de
zi din ședința consiliului local pentru ca îndeplinește condițiile prevăzute de art. 43 alin.(1) si
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – fiind depus proiectul de hotărâre insotit de expunerea
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 :
1. - Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați al proiectului „ Alimentare cu apa localitatea Rădeni si
Tuleşti „ comuna Dragomirești , judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare
implementării acestuia .
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
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Cu 13 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 „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
- care cu 13 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
stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a
indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul
2016 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I , anul 2016 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui”.
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 stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I , anul 2016 la comuna Dragomireşti , judeţul 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 Potorac Culita care arata ca numărul persoanelor cu handicap grav
care beneficiază de asistenți personali sau de indemnizație de însoțitor de persoana cu
handicap grav se înmulțesc lunar si nu avem cum sa știm numărul exact al acestora pentru
un an de zile .
De asemenea se intereseaza daca soacra sa primeste indemnizatie de insotitor persoana
cu handicap grav sau beneficiaza de asistent personal .
= domnul secretar Stoinea Geani care arata ca numărul de persoane încadrate in gradul
de handicap grav cu asistent personal sau cu indemnizații de însoțitor se modifica lunar in
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funcție de certificatele medicale eliberate de către Comisia de expertiza medicala pentru
bolnavi cu domiciliul in comuna Dragomirești, Consiliul local avans obligația asigurării
sumelor de bani necesare in bugetul local .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca persoanele cu handicap grav care
beneficiază de asistent personal sau de indemnizație de însoțitor trebuie sa detina certificat
medical emis de Comisia de evaluare si pe baza dosarului depus la Primăria Dragomirești .
Acești beneficiari vor primi indemnizație de însoțitor sau asistenți personali
începând cu luna următoare depunerii documentelor pe toata durata de valabilitate a
certificatului medical conform Legii .
In bugetul local au fost prinse sume ținându-se cont si de persoanele care vor intra in
posesia certificatelor medicale in acest an pe baza anchetelor sociale întocmite de
compartimentul de asistenta sociala .
Aceste beneficii pentru persoanele cu handicap grav la comuna Dragomiresti se
acorda lunar fara a ramane cu restante din lipsa banilor acestia fiind atent gestionati din
bugetul local si planificați pentru întregul an .
Sumele de bani alocate pentru aceasta activitate si contributia consiliului local fiind
limitate s-a incercat acordarea in acest an a inca 5 posturi de asistent personal pe linga cele
10 existente urmand ca an de an in functie de sumele repartizate sa marim acest numar si
de a acorda salariu asistentilor personali pentru toate persoanele cu handicap grav care pot
beneficia conform certificatului medical .
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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor
de însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2016 la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0

„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 stabilirea numărului de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2016 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu 15 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
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul
beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,
modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul
2016.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări
de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către
persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2016 .
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 de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte
de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui pentru anul 2016 .
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 Turcu Constantin care arata ca pentru fiecare persoana apta de
munca din dosarele beneficiarilor de ajutor social sa i sa stabilească un program de efectuat
santuri prin localitățile comunei , plan de lucrări care in fiecare luna va fi verificat si
urmare a realizării acestuia se vor primi bani ca ajutor social .
=domnul consilier Iacob Danut care aduce la cunostiinta consiliului local
necesitatea ca din Planul de actiuni sau lucrari de interes local ce urmează a se efectua cu
beneficiarii de ajutor social - persoanele apte de munca , sa faca parte si curatarea
drumului national DN 2F pe raza comunei Dragomirești , curatarea zonelor de protecție de
ierburi uscate sau alte materiale adunate ca urmare a abandonării de către trecători . Sa nu
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sa se folosească Legea 416 pentru a se face lucrări de curatenie pe izlazul comunal care
este concesionat de către o asociație a crescătorilor de animale si care au obligația
efectuării acestor lucrări primind si subvenție pe suprafața de la APIA .
De asemenea in planul de acțiuni sa fie stabilite si persoane care sa verifice zilnic
starea de sănătate a batranilor , a persoanelor singure si a persoanelor bolnave pe sate .
Trebuie luate masuri si desemnarea unor persoane care sa viziteze zilnic de 2-3 ori
/zi starea de sănătate a batranilor singuri si bolnavi , nevoile urgente a acestora sa fie
aduse la cunostiinta conducerii si luarea masurilor ce se impun . Ex : in Dragomirești –
cazul Rusu Gheorghe , persoana singura , in varsata si bolnava – trebuie stabilita alta
persoana de la VMG pentru asigurarea nevoilor urgente .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca in ceea ce privește legea privind
ajutorul social , persoanele apte de munca nu mai fac nimic prin sate , se ia o groaza de
bani pe fiecare familie si nu se face nimic in sat sau acolo unde sunt pusi sa faca .
Prestatia la 416 este o ocazie buna pentru ca oamenii sa se mai intalneasca si sa mai
povesteasca , nu sa lucreze pentru banii primiti .
Propune sa se faca un registru in fiecare sat cu toti beneficiarii , peroanele apte de
munca , numarul de ore ce trebuie efectuate si activitatile ce urmeaza a le efectua pentru a
putea fi verificati de Primarie si de cetateni .
Nu se fac lucrari nici macar pe drumul care duce la Biserica Tulesti , nefiind taiati
copacii crescuti fara rost si curatat drumul – zoana , de spini .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca planul de actiuni si de servicii pentru
beneficiarii de ajutor social este la fel ca anul precedent numai ca acesta trebuie respectat
de către toți cei implicați si nu numai trecute pe hârtie .
Se efectueaza lucrari de curatat izlazul comunal de spini cu persoanele apte de
munca din dosarele de ajutor social (vmg) si aceste persoane sigur vor aparaea si pe state
de plata la Asociatia Crecatorilor de Animale si in prezentele la VMG – ceea ce nu este
corect si nici legal .Asociati sa curete spinii cu membrii asociati sau persoane platite pentru
aceste activitati si sa nu se mai foloseasca pe izlaz beneficiari de ajutor social .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca pentru realizarea acestor
lucrari si servicii trebuie stabilite pentru fiecare persoana apta de munca locul unde sa
efectueze si ce sa efectueze , sa stie exact santul sau drumul care trebuie executat .
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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce
urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si
completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2016 - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate
de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2016 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - Cine este „ contra” ?
- Cine se
„ abţine” ?

14 voturi
0 voturi
1 voturi

Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016 – 2017 pe raza comunei Dragomirești ,
județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar
2016 – 2017 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016 – 2017 pe
raza comunei Dragomirești , județul Vaslui ”.
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 Turcu Constantin arata ca la baza inițierii proiectului de hotărâre a
stat Avizul conform nr. 3801 / 28.12.2015 – emis de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
pentru anul școlar 2016-2017 solicitat de către Consiliul local Dragomirești pe baza
propunerilor instituțiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei ținând
cont de Art. 19 si art. 20 din O.M.E.C.S. nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea
Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat , cuprinderea efectivelor de preșcolari si elevi din unitățile de
invatamant particular si confesional , precum si emiterea avizului conform in vederea
organizării rețelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017 ;
Din rețeaua școlara pentru anul 2016-2017 nu mai face parte Școala Primara din
localitatea Babuta care a fost desființata pentru numărul mic de elevi .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca Școala de la Babuta s-a desființat din
cauza cadrelor didactice care profesau acolo nu din cauza numărului de elevi .
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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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rețelei școlare pentru anul școlar 2016 – 2017 pe raza comunei Dragomirești , județul
Vaslui” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
17 .

aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru
anul școlar 2016 – 2017 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 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
adoptarea bugetului local pentru anul 2016 al comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2016
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 adoptarea bugetului local pentru anul 2016 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

9

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 in anul precedent s-a hotărât in
consiliul local , fiind prinse in buget local si sume pentru reparații la sediul vechi al
Primăriei si amenajarea acestuia cu mobilier si lenjerie pentru situații de urgenta deosebite
ivite ca urmare a calamitatilor : casa arsa , familie destrămata si cu copii fara locuința ,
batrani singuri si ramași fara locuința .
Aceste lucrări nu s-au realizat in anul 2015 . Ce s-a făcut cu suma de bani repartizata
pentru aceasta activitate , daca s-a mutat de la un capitol la altul când s-a făcut pentru ca nu
isi aduce aminte de acest lucru .
Când se fac rectificări de buget si se propun mutarea de sume de la un capitol la altul
sa se povestească in consiliul local de unde se ia si unde se pune pe intelesul fiecărui
consilier , nu sa se prezinte doar capitole .
Tot anul precedent s-a hotărât prin repartizare de sume de bani pentru pavat cu dale
curtea Primariei dar nu s-a mai realizat , in schimb s-a realizat magazie pentru utilajele
primite prin Proiectul „ Utilajele comunei ….” Finanțat prin Gal si AFIR , dar nu s-a
solicitat in consiliul local aprobarea acestui lucru . ( magazie in loc de dalare curte) .
Solicita ca in prima ședința a consiliului local sa se prezinte un Raport cu privire la
toate cheltuielile efectuate la Școala din localitatea Tulești pentru ca si in acest an se
solicita sume pentru aceasta instituție de invatamant .
Suma prinsa in bugetul local pentru paza bunurilor este aceiași ca anul precedent cu
toate ca in acest an in loc de 3 paznici avem doar 2 paznici . Suma pentru paza bunurilor
prinsa in buget pentru cheltuieli de personal este prea mare .
Propune amânarea proiectului de hotărâre cu privire la bugetul local pentru a avea
timp de studiu pe fiecare capitol in parte .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca suma de bani prinsa pentru pavat
curte Primărie a fost cheltuita pentru realizare magazie materiale Primărie , pentru utilajele
achiziționate prin Proiectul Gal depus , lucrări care erau mult mai importante decât curtea
si care sunt tot de la cheltuieli materiale administrație publica .
= domnul consilier Zota Romel întreabă consiliul local daca este normat ca taxa
pentru paza sa fie încasata de la cetățenii din fiecare sat al comunei iar paza bunurilor sa se
efectuează doar cu doi paznici si doar in doua sate . Solicita diminuarea sumei prinse in
buget pentru activitatea de paza si sa se limiteze la 2 paznici pentru doua sate .
De asemenea solicita diminuarea sumei prinse in buget pentru pregătire profesionala
si obligarea salariaților sa se pregătească singuri .
In bugetul local sunt prinse sume prea mari la capitolul cheltuieli materiale pentru
Primărie si anume papetarie , iluminat si încălzire sediu Primărie . Sa se facă economie la
acest capitol pentru ca salariații Primăriei stau prea bine , se încălzesc si consuma prea
mult din bugetul local . Acest lucru se datoreaza si proiectului de inlocuire a sistemului
clasic de incalzire cu pompe de caldura sol –apa realizat prin fonduri europene , dup
aparerea sa o investitie inutila care consuma multa energie si fara randament .Solicita
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folosirea de catre Primarie pentru incalzire doar centrala termica pe lemne si nu cele doua
concomitent .
Solicita amânarea proiectului de hotărâre cu privire la bugetul local pentru studierea
acestuia cu atenție pentru a nu mai lăsa sume importante de bani la capitole la care se
parcurs se pot rectifica fiind si an electoral .
= domnul consilier Turcu Constantin propune amânarea proiectului de hotărâre
pentru a putea fi studiat mai in profunzime si pentru a se putea repartiza sume la capitolele
unde sunt urgent necesari .
In ședința Consiliului local este babilonie , fiecare solicitând cate ceva , solicitând a
schimba sume de la un capitol la altul dar fara a ști necesarul pentru fiecare din acestea ,
nemaintelegandu-se ceva .
= domnul consilier Grigore Gheorghita propune amânarea proiectului de hotărâre
pentru a putea fi studiat mai atent sumele de la cheltuieli .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca nu este necesar amânarea proiectului de
hotărâre doar pentru aceste aspecte . Studierea bugetului local se putea face înainte de
ședința consiliului local de fiecare din consilieri la compartimentul contabilitate si acest
lucru nu s-a făcut .
De asemenea se puteau face propuneri de modificare de sume in ședințele avute pe
comisii de specialitate dar acest lucru a fost tratat cu superficialitate de către domnii
consilieri care nu-si dau seama de importanta bugetului local decât in ședința de consiliu .
Modificările propuse la anumite capitole se pot face acum in ședința consiliului local
cu aprobarea majoritatii consilierilor locali pe baza propunerilor pertinente a acestora .
De aceia ne întâlnim in ședința de consiliul local ca inițiatorul sa propună , comisiile
de specialitate sa verifice si in urma dezbaterilor consiliul local sa aprobe .
= domnul consilier Taschina Nicolaie Petru Maricel - președinte de ședința solicita
sa se vina cu propuneri concrete pentru a putea fi analizate in plen si supuse spre aprobare .
Propune domnului contabil Popescu Miriean Ioan sa prezinte detaliat fiecare capitol si
acolo unde este necesar sa se intervină cu propuneri din partea consilierilor locali .
= domnul contabil Primărie Popescu Miriean Ioan prezintă din nou bugetul local pe
capitole cu prezentarea sumelor si activităților unde acestea urmează a se cheltui .
Aduce la cunostiinta domnilor consilieri locali si ca medicii de familie din localitate
au solicitat repartizarea unei sume de aproximativ 13.000 lei necesara pentru cheltuieli cu
izolații la sediul Dispensarului Uman Dragomirești .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca Medicii de familie fac parte din
Societate Comerciala si încasează bani de la oameni si de la bugetul statului si sa efectueze
aceste lucrări de la bugetul lor pentru întreținere sediu in care funcționează .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel aduce la cunostiinta ca sediul
Dispensarului Medical este concesionat de către cei doi medici de familie prin SC
TOMAMED SRL , aceștia având obligația întreținerii acestuia .
In aceiași situație este si medicul veterinar din comuna iar consiliul local nu cred ca
poate repartiza sume pentru reparații la o societate comerciala . In cazul in care se poate
atunci solicita si el aceiași suma pentru dispensarul veterinar din comuna .
In urma verificării din partea Curții de Conturi a mai fost imputata o suma de bani ce
a fost cheltuita pentru lemne de foc tot pentru Dispensarul Medical Dragomirești . Sigur
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aceasta suma va fi imputata si nu dorește sa ia parte la așa ceva . Solicita redistribuire
sumei la alte capitole din bugetul local .
In timpul discuțiilor se propune diminuarea sumelor de la capitolul cheltuieli
materiale administrație publica ( energie si incalzire ) cu suma de 10.000 lei si suma de
13.036 lei sa nu fie repartizata pentru reparații sediu Dispensar Uman ( izolatii) .
Se solicita propuneri pentru repartizarea sumei de 23.036 lei economisiti de la
capitole mai sus arate .
In urma discuțiilor au reieșit ca sunt necesare reparații la 3 obiective aparținând
domeniului public al comunei unde s-ar putea cheltui sumele ramase si anume :
 Școala Tulești – pentru finalizare reparații la acoperiș ;
 Căminul Cultural sat Rădeni ;
 Cămin Cultural sat Popești ;
=domnul consilier Iacob Danut solicita repartizarea întregii sume pentru Căminul
Cultural din localitatea Doagele unde mai sunt repartizate sume in bugetul local iar pentru
Căminul Cultural din localitatea Rădeni sa se facă Proiect cu finanțare prin GAL .
= domnul consilier Grigore Eugen propune repartizarea de sume pentru aceste
obiective pentru execuția lucrărilor urgente fiindcă daca se realizează Proiect cu finanțare
europeana, acesta durează si pana atunci aceste sedii se detioreaza de tot .
= domnul consilier Grigore Gheorghita propune efectuarea reparațiilor curente la
plafon si mai târziu sa se facă reparații capitale pentru Căminul Cultural Doagele .
Nemaifiind alte intervenții se supune la vot propunerea de repartizare a sumei de
23.036 lei pentru următoarele obiective :
 Școala Tulești – pentru finalizare reparații la acoperiș -10.000 lei ;
 Căminul Cultural sat Rădeni si Cămin Cultural sat Popești - 13.036 lei ;
Cu 11 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri” - propunerea este aprobata .
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 functie .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea
bugetului local pentru anul 2016 al comunei Dragomirești , județul Vaslui - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2

„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2

„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru
anul 2016 al comunei Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - Cine este „ contra” ?
- Cine se
„ abţine” ?

10 voturi
2 voturi
3 voturi

Cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 3 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați al proiectului „ Alimentare cu
apa localitatea Rădeni si Tuleşti „ comuna Dragomirești , judeţul Vaslui , precum si a
altor masuri necesare implementării acestuia .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați al proiectului „ Alimentare cu apa localitatea Rădeni si Tuleşti „ comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare implementării acestuia.
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 indicatorilor tehnico-economici actualizați al
proiectului „ Alimentare cu apa localitatea Rădeni si Tuleşti „ comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare implementării acestuia .
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 Potorac Culita care arata ca la Sistemul de alimentare cu apa care
cuprinde si localitatea Tulești nu este montata țeava de distribuție apa la toate casele
localității cu toate ca toate ulitele satului au fost măsurate de către dirigintele de șantier .
Solicita sa se verifice proiectul aprobat si sa remedieze .
= domnul consilier Zota Romel arata ca trebuie verificat proiectul de aducțiune apa
pentru localitățile Rădeni si Tulești si apoi de verificat prin localitati unde este făcut si
unde nu este făcut. Rețeaua de distribuție apa trebuie făcuta acolo unde este trecuta in
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proiect si nu in alta parte , la voia intamplarii fiindcă aceste se verifica de către Comisii de
recepție din care face parte si Inspecția in Constructii .
= domnul consilier Taschina Nicolaie Petru Maricel care arata ca trebuie lamuriti
oamenii cu ce se poate face in consiliul local si ce nu .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca s-a propus suplimentarea sumei pentru
alimentarea cu apa in localitățile Rădeni si Tulești pentru motivul ca este necesara o
instalație de clorinare pentru ca apa sa fie potabila .
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 functie .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați al proiectului „ Alimentare cu apa
localitatea Rădeni si Tuleşti „ comuna Dragomirești , judeţul Vaslui , precum si a altor
masuri necesare implementării acestuia - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați al proiectului „ Alimentare cu apa localitatea Rădeni si Tuleşti
„ comuna Dragomirești , judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare implementării
acestuia - in general :
- Cine este „ pentru” ? - Cine este „ contra” ?
- Cine se
„ abţine” ?

15 voturi
0 voturi
0 voturi

Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Prezentare Raport privind modul
de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse privind Decizia nr. 12 / 04.05.2015
localitatea Dragomirești , 16 decembrie 2015 – Camera de Conturi Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă Prezentare Raport
privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse privind Decizia nr. 12 /
04.05.2015 localitatea Dragomirești , 16 decembrie 2015 – Camera de Conturi Vaslui .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar Primărie care aduce la
cunostiinta ca Raportul încheiat de către Camera de Conturi a județului Vaslui a fost pus la
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dispoziția domnilor consilieri si poate fi consultat la compartimentul contabilitate din
cadrul Consiliului local precum si la dosarul de ședința .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Potorac Culita care arata ca sunt constructii neautorizate prin
localitatea Tulesti cum de nu au fost depistate de catre Curtea de Conturi . Nu au
autorizatii si nici acte pe teren si este nevoit sa se judece cu astfel de cetateni pentru
proprietatea sa. Solicita verificarea acestor locuinte si luarea masurilor ce se impun .
=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 .
=domnul consilier Zota Romel care arata ca se constata ca nu se calculează dobânzi
si întârzieri la toate persoanele juridice .
De asemenea solicita încasarea impozitelor la toate persoanele juridice de pe raza
comunei nu numai la COOP Ivănești .
= 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 31.03.2016 .
Au fost remediate 8 masuri si mai sunt de remediat 10 masuri pana pe data de
31.03.2016 .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Potorac Culita care arata solicita răspuns cu privire la obligația
doctorului veterinar de a aplica plăcute cu informări ca la ulucele cu apa pentru adăpat
animalele cetățenilor le este interzis sa se spele pe mâini si pe picioare .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca nu este obligația
medicului veterinar pentru aceasta activitate dar cum el va trece din casa in casa pentru
acțiuni sanitar veterinare va informa cetățenii si cu privire la obligațiile detinatorilor de
animale cu privire la hrana si apa si nu numai .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Taschina Nicolae Petru Maricel
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

