ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 februarie 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. 89 din data de 23. 02. 2016 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 13 consilieri , din totalul de 15 consilieri , doi
consilieri locali nefiind absenți nemotivat – consilier Taschina Nicolae Petru Maricel si
consilier Turcu Constantin .
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 - 13 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 Grigore Benone propune ca președinte de ședința pentru 3
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie domnul Dorobat Marin .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul Dorobat Marin sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local .
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - propunerea este aprobata si
domnul consilier Dorobat Marin este ales președinte pentru 3 ședințe consecutive .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Dorobat Marin
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
februarie 2016 – aprilie 2016 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Dorobat Marin
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pentru trim. IV / 2015 - a bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui .
II.
Proiect de hotărâre privind rectificarea I/2016 , a bugetului local la comuna
Dragomirești .
III. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor si responsabilităților privind
gospodărirea localităților comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2016 .
IV. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 54/2015 privind
darea in administrare a bunurilor imobile ( construcții si terenuri ) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către - Liceul
Tehnologic Vladia .
V.
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 55/2015 privind
darea in administrare a bunurilor imobile ( construcții si terenuri ) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către – Școala
Gimnaziala nr. 1 Rădeni .
VI. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 38/2015 privind trecerea în
domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 2075 mp teren din
extravilanul localității Vladia , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea
concesionarii .
VII. Proiect de hotărâre privind stabilire modalitati de identificare a beneficiarilor ,
precum si modalitatea de soluționare a situațiilor identificate , in limita procedurala
prevăzute de normele metodologice si procedura de acordare a tichetelor sociale
pentru grădinița la comuna Dragomirești .
VIII. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
IX. Raport anual de activitate viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata in anul 2015 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
X.
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
2015 .
XI. Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II
2015 ;
XII. Întrebări – interpelări .
I.

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 12 puncte :
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- Cine este „ pentru” ? - 13
- Cine este „ contra” ?
0
- Cine se
„ abţine” ?
0
- care cu 13 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si

voturi
voturi
voturi
0 „abțineri” - este aprobata .

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 .
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 13 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” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru trim. IV / 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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pentru trim. IV / 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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru trim. IV / 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 .
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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 in contul de încheiere a exercițiului
bugetar pentru trim. IV sunt înscrise sume totale care nu sunt detaliate pe fiecare activitate
in parte pentru a putea urma sumele încasate si cele cheltuite .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca sumele înscrise in contul de încheiere
a exercițiului bugetar sa fie detaliate de către domnul contabil prezent la ședința si care
răspunde la diferitele întrebări puse de consilieri .
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 pentru trim. IV / 2015 - a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pentru trim. IV / 2015 - a bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 11 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea I/2016 , a bugetului local la comuna Dragomirești ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea I/2016 , a bugetului local la
comuna Dragomirești”.
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Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil
– care
prezintă raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind rectificarea I/2016 , a bugetului local la comuna
Dragomirești”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca sume înscrise la rectificare sunt si pentru
drumuri sătești si comunale si era vorba sa se realizeze si intretinerea unui drum din
localitatea Popesti care nu s-a realizat pana in prezent . Acest drum trebuie intretinut
pentru a se putea face o cursa de transport elevi si in aceasta localitate .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca s-au cheltuit sume importante pentru
intretinerea drumurilor din comuna si drumurile nu sunt executate bine .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca nu se poate realiza transport persoane si
copii bpana in localitatea Popesti datorita drumului dificil pana in aceasta localitate , fiind
drum din piatra , drum care urca din fiecare din parti o panta de peste 7% si care vor duce
la defectarea autoturismelor de tranport copii a caror reparatii sunt foarte scumpe .
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
I/2016 , a bugetului local la comuna Dragomirești” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind
local la comuna Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - Cine este „ contra” ?
- Cine se
„ abţine” ?

„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
rectificarea I/2016 , a bugetului
10 voturi
0 voturi
3 voturi

Cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 3 „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
stabilirea obligațiilor si responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei
Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2016” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea obligațiilor si responsabilităților
privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2016.
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 obligațiilor si responsabilităților privind
gospodărirea localităților comunei Dragomirești , județul 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 .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Gheorghița care arata ca , se anunța controale de la
diverse instituții ale statului printre care si protecția mediului si apele romane , se
sancționează oamenii si agenții economici dar Statul nu pune la dispoziția cetățeanului
utilitati ( canalizare , apa sau salubrizare) .
Am inchis toate platformele de gunoi din comuna , dar gunoiul menajer de la
populatie unde poate fi transportat de catre cetateni daca nu se pun la dispozitie variante
de colectare si transport .
Sunt cetateni in comuna care nu au posibilitati sa trasporte gunoiul la platforme
autorizate , ce facem cu ei si cu gunoiul menajer produs ?
Solicita sa se faca adresa la Consiliul judetean Vaslui pentru implementare mai
grabnica a proiectului integrat de selectare selectiva a deseurilor si transportul acestora la
gropile de gunoi autorizate din judet conform Proiectului .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca in localitatea Tulesti nu mai sunt
multi copii dar pe marginea drumului se mai gasesc gunoaie menajere provenite de la
aceste ( saci cu scutece si altele asemenea ) , care sigur sunt aduse de catre binevoitori din
alte localitati ale comunei si aruncare pe marginea drumului .
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
obligațiilor si responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești
, județul Vaslui pentru anul 2016 - pe articole :
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

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
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” , 0 „abțineri”
„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 stabilirea obligațiilor si
responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești , județul
Vaslui pentru anul 2016 - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? „ contra” ?
„ abţine” ?

13 voturi
0 voturi
0 voturi

Cu 13 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 H.C.L. nr. 54/2015 privind darea in administrare a bunurilor
imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate
juridica”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 54/2015
privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia ,
unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 54/2015 privind
darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului
public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia ,
unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 .
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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 pentru utilizarea de către Liceul
Tehnologic Vladia a spațiului din Căminul Cultural din aceiași localitate pentru activitatea
de invatamant sa fie perceputa taza de chirie .
= domnul Primar – Turcu Aurel – arata ca atat Primăria cat si Institutia de
Invatamnt sunt institutii publice iar sumele de bani sunt din acelasi buget local si nu isi
are rostul stabilirea unor sume cu titlu de chirie pentru folosirea localului .
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 (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
si completarea H.C.L. nr. 54/2015 privind darea in administrare a bunurilor imobile
(construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate
juridica” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L.
nr. 54/2015 privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri)
aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Liceul
Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate juridica - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 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
modificarea si completarea H.C.L. nr. 55/2015 privind darea in administrare a bunurilor
imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu
personalitate juridica”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 55/2015
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privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1
Rădeni , unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 55/2015 privind
darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului
public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1
Rădeni , unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 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 :
Nu sunt
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 (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea in
administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de
interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat
de pe raza comunei Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de
invatamant cu personalitate juridica” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L.
nr. 55/2015 privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri)
aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către Școala
Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu personalitate juridica - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
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Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
revocarea H.C.L. nr. 38/2015 privind trecerea în domeniul privat al Comunei
Dragomirești a suprafeței de 2075 mp teren din extravilanul localității Vladia , comuna
Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 38/2015 privind trecerea în
domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 2075 mp teren din extravilanul
localității Vladia , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii ”.
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 revocarea H.C.L. nr. 38/2015 privind trecerea în domeniul
privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 2075 mp teren din extravilanul localității
Vladia , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii ”.
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 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 Primar Turcu Aurel care arata ca terenul in cauza a fost propus pentru
concesionare dar pe raza comunei Dragomiresti mai sunt persoane care trebuie sa
primeasca teren cu intocmirea de titluri de proprietate in baza Legii nr. 165 si aceasta
suprafata poate fi teren disponibil la dispozitia comisiei comunale de fond funciar .
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 numărul consilierilor locali in funcție (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea
H.C.L. nr. 38/2015 privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a
suprafeței de 2075 mp teren din extravilanul localității Vladia , comuna Dragomirești ,
județul Vaslui in vederea concesionarii ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 38/2015
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 2075 mp
teren din extravilanul localității Vladia , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea
concesionarii - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat.
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Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilire modalitati de identificare a beneficiarilor , precum si modalitatea de soluționare
a situațiilor identificate , in limita procedurala prevăzute de normele metodologice si
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinița la comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind stabilire modalitati de identificare a
beneficiarilor , precum si modalitatea de soluționare a situațiilor identificate , in limita
procedurala prevăzute de normele metodologice si procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădinița la comuna Dragomirești”.
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 stabilire modalitati de identificare a beneficiarilor , precum
si modalitatea de soluționare a situațiilor identificate , in limita procedurala prevăzute de
normele metodologice si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinița la
comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
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 :
Nu sunt
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali prezenți .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilire
modalitati de identificare a beneficiarilor , precum si modalitatea de soluționare a
situațiilor identificate , in limita procedurala prevăzute de normele metodologice si
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădinița la comuna Dragomirești” - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilire modalitati de identificare a
beneficiarilor , precum si modalitatea de soluționare a situațiilor identificate , in limita
procedurala prevăzute de normele metodologice si procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădinița la comuna Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat.
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Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Raport anual de activitate consilieri
locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2015 – la
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ”.
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 51 , alin. (4) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , fiecare consilier local are obligația ca in primul trimestru a anului
in curs sa prezinte raportul de activitate pentru anul precedent care va fi adus la cunostiinta
publica prin afișare la avizierul Primăriei si pe pagina proprie de internet .
Doar doi consilieri locali prezintă Raportul anual de activitate consilieri locali
(art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2015 – la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui iar pentru restul fiind amânata pentru ședința următoare .
Domnul consilier local Cosma Aurel prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015 pe 2015.
Domnul consilier local Grigore Gheorghita prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015 pe 2015 .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Raport anual de activitate
viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata in anul 2015 – la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnul Grigore Benone – viceprimar al comunei Dragomirești care
prezintă Raport privind activitatea desfăşurata in anul 2015 – la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Se trece la votarea Raportului anual de activitate viceprimar (art.51, alin.4 ) privind
activitatea desfăşurata de acesta in anul 2015 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui
- in general :
- Cine este „ pentru” ? - 10 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
3 voturi
Cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 3 „abțineri” - Raportul este aprobat.
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi si anume „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 2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă Raportul privind
modul de ducere la îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de
Primar la comune Dragomirești , pentru anul 2015”.
Se trece la votarea Raportul Primar privind modul de ducere la îndeplinire a actelor
adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la comune Dragomirești , pentru
anul 2015- in general :
- Cine este „ pentru” ? - 10 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
3 voturi
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Cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 3 „abțineri” - Raportul este aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Serviciu Situații
de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II 2015 .
Da cuvântul domnului VARNACEA VASILE - Sef Serviciu Situații de Urgenta care
prezintă Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II
2015” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Varnacea Vasile – sef Serviciu Situații de Urgenta propune ca fiecare
consilier local , in satele pe care le reprezintă , sa-si treacă in agenta de lucru si activitatea
de prevenire si stingere a incendiilor cu cetățenii din comunitatile locale , sa urmărească in
zonele de competenta arderile miriștilor si a vegetației 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 2015 in general si cu 11 voturi „pentru” , 1 „contra” , 1 „abtineri”
- este aprobat .
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , DOROBAT MARIN
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

