ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 martie 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. 154 din data de 25. 03. 2016 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , un
consilier locali fiind absenți nemotivat – consilier RUSU VASILE .
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 3 ședințe consecutive ale consiliului local sa preia
lucrările ședințe ordinare .
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 .
I.

Proiect de hotărâre privind aprobare organigrama , număr de personal si statul de
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru
anul 2016 .

II.

Proiect de hotărâre privind trecerea in domeniul privat al comunei a suprafeței de
1000 mp teren in intravilanul localității Rădeni in vederea concesionarii prin
licitație publica pentru construirea de locuințe .
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III.

Proiect de hotărâre privind aprobare Planului de ocupare a funcțiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomirești pentru anul
2016 .

IV.

Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .

V.

Raport Primar privind starea economica si sociala a comunei Dragomirești,
pentru anul 2015 .

VI.

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 6 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
- care cu 14 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
aprobare organigrama , număr de personal si statul de funcții pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2016 ” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobare organigrama , număr de personal si
statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești
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 aprobare organigrama , număr de personal si statul de
funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești 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 Cosma Aurel 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 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 Zota Romel care arata ca de ce sa fie aprobate numărul de posturi in
fiecare an când acestea sunt aprobate de către Prefectura Vaslui .
Propune ca salariații Primăriei care au toate condițiile de spațiu si tehnica sa se apuce sa
facă proiecte europene așa cum se întâmpla la alte comunei .
= domnul primar Turcu Aurel care arata ca prin adresa Instituția Prefectului Vaslui ne
comunica numărul maxim de posturi care este corespunzător comunei noastre in funcție de
numărul de persoane din comuna si in funcție de numărul si sumele stabilite prin proiecte
europene atrase de comuna .
Fiecare unitatea administrativ teritoriala va aproba organigrama si numărul de
personal cu încadrarea in numărul maxim de posturi aprobat pe UAT .
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 prezenți .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobare
organigrama , număr de personal si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2016 ” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare organigrama , număr de
personal si statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei
Dragomirești pentru anul 2016 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „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
trecerea in domeniul privat al comunei a suprafeței de 1000 mp teren in intravilanul
localității Rădeni in vederea concesionarii prin licitație publica pentru construirea de
locuințe ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind trecerea in domeniul privat al comunei a
suprafeței de 1000 mp teren in intravilanul localității Rădeni in vederea concesionarii
prin licitație publica pentru construirea de locuințe ”.
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 trecerea in domeniul privat al comunei a suprafeței de
1000 mp teren in intravilanul localității Rădeni in vederea concesionarii prin licitație
publica pentru construirea de locuințe ”.
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 Cosma Aurel care prezintă Avizul 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 Iacob Danut care arata ca nu este de acord cu suprafața de teren
propusa a se concesiona pentru ca aceasta este pentru campanie electorala . Propune ca
acest proiect de hotărâre sa fie amant pana după alegerile locale ce se vor desfășura in vara
acestui an .
= domnul primar Turcu Aurel care arata ca in localitatea Rădeni s-a depistat o suprafața
de teren de 1000 mp situat in intravilanul localității si care nu este inventariat in baza Legii
nr. 165 , care este viran si pentru care se solicita întocmirea de documentații de concesiune
in vederea construirii de locuința .
Terenul in cauza va putea fi concesionat pentru construirea de locuințe daca va fi in
domeniul privat al comunei , va trebui sa fie intabulat si va fi concesionat prin licitație
publica in vederea construirii de locuința .
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 a 2/3 din numărul consilierilor locali in funcție ( cel puțin 10 voturi pentru ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind trecerea in
domeniul privat al comunei a suprafeței de 1000 mp teren in intravilanul localității Rădeni
in vederea concesionarii prin licitație publica pentru construirea de locuințe” - pe
articole :
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

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” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind trecerea in domeniul privat al
comunei a suprafeței de 1000 mp teren in intravilanul localității Rădeni in vederea
concesionarii prin licitație publica pentru construirea de locuințe - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 10 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dragomirești pentru anul 2016 ” .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobare Planului de ocupare a funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragomirești 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 :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
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 aprobare
Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dragomirești pentru anul 2016 - pe articole :
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Art. 1 . aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 4 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 4 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 4 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare Planului de ocupare a
funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dragomirești pentru anul 2016 - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? „ contra” ?
„ abţine” ?

10 voturi
0 voturi
4 voturi

Cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 4 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 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 .
Domnii 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 , după cum urmează :
Domnul consilier local Luca Izabella prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Potorac Culita
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015 pe 2015 .
Domnul consilier local Dorobat Marin
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Rusu Vasile
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Iacob Danut
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Grigori Vasilica
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Taschina Nicolae Petru Maricel
prezintă Raportul
privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Turcu Constantin prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
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Domnul consilier local Palea Ion
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Zota Romel
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Petrescu Dumitru prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Domnul consilier local Chingalata Aurel
prezintă Raportul privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2015.
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Raport Primar privind starea
economica si sociala a comunei Dragomirești, pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă Raportul privind
starea economica si sociala a comunei 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” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - Raportul este aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul Primar – Turcu Aurel care aduce la cunostiinta domnilor consilier ca
după cum se știe , a apărut un caz special in localitatea Dragomirești si anume , cetățeanul
Gugles Ovidiu care s-a urcat pe un stâlp de înalta tensiune de electricitate si care a
reclamat anumite probleme sociale care solicita sa-i fie rezolvate , fiind familie numeroasa
cu venituri puține .
Solicita aprobarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei pentru familia
numitului Gugles Ovidiu pentru rezolvarea problemelor sociale reclamate.
Cu un număr de 14 voturi pentru , o abțineri si 0 voturi contra , propunerea făcuta de
acordare a unui ajutor de urgenta prin dispoziție a primarului - a fost aprobata .
= domnul consilier local Potorac Culita care arata ca in legătura cu asociația
crescătorilor de animale are nemulțumiri cu privire la următoarele activitati :
- Nu sa executat toaletarea pasunilor comunale pe sate ;
- La administrarea ingrasamintei chimice repartizate pe sate , pentru localitatea
Tulești au dispărut 10 saci din cota promisa .
= domnul consilier local Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca președintele
asociației crescătorilor de animale Garofița Dragomirești nu respecta legea si propune sa se
facă ședințe sătești cu toți proprietarii de animale din comuna .
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= domnul consilier Grigore Gheorghita arata care propune ca împreuna , cu toti sa
încercam sa învingem sistemul si sa schimbam mentalitatea învechita a oamenilor .
= domnul consilier Iacob Danut dorește sa afle daca sunt salariați care au făcut
liceul si facultatea in timpul mandatului si pe bani publici . (ex. d-l viceprimar ) .
= domnul Primar Turcu Aurel care , ca răspuns la doleanțele unor consilieri aduce la
cunostiinta ca nu se poate face liceul , școala , facultate sau alte forme de invatamant cu
bani publici , dar in timpul liber fiecare salariat are dreptul sa-si continue studiile cu
cheltuieli personale .
Este greu daca se poate gândi cineva ca se poate face Școala cu bani publici din
bugetul local , când toate cheltuielile se pot face doar pe virament cu OP .
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

