ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 mai 2016 in şedinţa extraordinara 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. 274 din data de 25. 05. 2016 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , un
consilier local fiind absent nemotivat – consilier Taschina Nicolae Petru Maricel .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni , comuna Dragomirești si 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 –sa se
aleagă un președinte de ședința pentru 1 (una) ședința a consiliului local .
Domnul consilier local Turcu Constantin propune ca președinte de ședința pentru
1 ședința a consiliului local sa fie domnul Dorobat Marin , tinand cont ca este ultima
sedinta din acest mandat .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul Dorobat Marin
sa fie
președinte de ședința pentru 1 ședința a consiliului local .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - propunerea este aprobata si
domnul consilier Dorobat Marin este ales președinte pentru 3 ședințe consecutive .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Dorobat Marin
președinte de ședința pentru 1 ședința a consiliului local pentru luna mai
rugat sa preia lucrările ședinței .

- ales ca
2016 este

Domnul consilier Dorobat Marin
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si

instrumentarea proiectului „Amenajare podețe in comuna Dragomirești , județul
Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Dezvoltare
locala .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar

pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării II a bugetului local pentru anul

2016 la comuna Dragomirești , județul Vaslui.

4. Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier Iacob Danut care arata ca prezenta ședința extraordinara a
consiliului local este nelegala , întrunirea acesteia nefăcându-se pentru probleme urgente
care sa nu sufere amânare , ci fiind o ședința a cârei ordine de zi este compusa din
proprietate de hotărâre ce privesc bugetul local si indicatori tehnico economici care puteau
aștepta pana după alegeri si este făcuta in scop electoral .
Solicita amânarea ședinței pana după alegerile locale care vor avea loc pe data de 5
iunie 2016 , peste 5 zile .
De asemenea , solicita ca toate lucrările care se executa in prezent in comuna la
drumurile comunale , pietruire ulițe prin sat Rădeni si nu numai si la Căminele culturale ,
întreținere si modernizare sa fie stopate si acestea sa fie aprobate prin consiliul local .
Considera ca prea se grăbesc lucrurile cu aceste lucrări care nu s-au putut realiza pana
acum din lipsa de fonduri si se executa acum înainte de alegeri in scop electoral .
Solicita , daca ședința nu se poate amâna , amânarea punctelor 2 si 3 din ordinea de
zi si anume : rectificarea bugetului local si contul de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2015 pentru studiu pe îndelete , pentru consultarea cu experți contabili si
avocați .
Domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca prezenta ședința extraordinara a fost
convocata legal ținându-se cont ca in luna mai am mai avut o ședința ordinara iar a doua
este extraordinara iar punctele de la ordinea de zi sunt urgente fiind-ca privesc indicatori
tehnico economici la un proiect de pod in localitatea Doagele pentru care s-a primit
notificare de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si pentru care
trebuie transmise anumite documente printre care si aprobarea consiliului local in maxim
30 de zile , timp care s-ar fi depășit daca se va aștepta noua configurare a consiliului local
a cărui constituire va fi in 20 de zile de la alegerile locale .
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Lucrările care se realizează in comuna la drumurile sătești se executa cu sume
aprobate in bugetul local la începutul anului la drumuri , aprobare care s-a făcut de către
consiliul local , la fel s-a întâmplat si cu Căminele Culturale a căror renovare a fost
aprobata tot de către consiliului local la rectificarea bugetului local .
Dar daca considera ca aceste lucrări de întreținere a drumurilor sătești si comunale
si întreținerea căminelor culturale nu trebuiesc făcute sa o facă public si sa afle si
contribuabilii .
Nemaifiind alte intervenții se propune trecerea la vot a celor menționate mai sus :
Se trece la votarea propunerii de amânare din ordinea de zi a punctului 2 :
- Cine este „ pentru” ? - 3 voturi
- Cine este „ contra” ? 11 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
- care cu 3 voturi „pentru” , 11 voturi „contra” si 0 „abțineri” - este respinsa .
Se trece la votarea propunerii de amânare din ordinea de zi a punctului 3 :
- Cine este „ pentru” ? - 4 voturi
- Cine este „ contra” ? 10 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
- care cu 4 voturi „pentru” , 10 voturi „contra” si 0 „abțineri” - este respinsa .
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului
care cuprinde 4 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 12
- Cine este „ contra” ?
1
- Cine se
„ abţine” ?
1
- care cu 12 voturi „pentru” , 1 voturi „contra” si

spre aprobare ordinea de zi
voturi
voturi
voturi
1 „abțineri” - este aprobata .

Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă proiectul de
hotărâre privind alegere președinte de ședința pentru 1 ședința a 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
1ședința a Consiliului Local Dragomirești ” - pe articole :
Art. unic . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind alegere președinte de ședința
pentru 1ședința a Consiliului Local Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului „Amenajare
podețe in comuna Dragomirești , județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare
prin Programul National de Dezvoltare locala”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si
instrumentarea proiectului „Amenajare podețe in comuna Dragomirești , județul
Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Dezvoltare
locala”.
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 indicatorilor tehnico-economici si
instrumentarea proiectului „Amenajare podețe in comuna Dragomirești , județul
Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Dezvoltare
locala”.
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 Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sănătate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca indiferent de rezultatul votării la prezentul
proiect de hotărâre cu care nu este de acord fiindcă nu este o urgenta , personal va ataca
hotărârea consiliului local la contenciosul administrativ după ce va consulta avocați si
experți .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca la baza inițierii proiectului de hotărâre a
stat adresa de aprobare a proiectului la solicitarea noastră de finanțare transmisa de care
MDRAP care are termen de depunere documentații in 30 de zile de la comunicare .
Nu trebuie sa dam cu piciorul la asemenea proiecte care se doresc a se realiza si sunt
oportune si necesare pentru localitate , fiind un pod cu probleme care are baza podului care
este realizat din casete beton prea înalta si la ploi abundente se oprește apa ca un zid si duc
la revărsări si inundații .
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 .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si instrumentarea proiectului „Amenajare podețe in
comuna Dragomirești , județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare prin
Programul National de Dezvoltare locala” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1

„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 aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si instrumentarea proiectului „Amenajare podețe in comuna Dragomirești ,
județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Dezvoltare
locala - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
1 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2015 - a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pentru anul 2015 - a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil
– care
prezinta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2015 - a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Rusu Vasile care prezintă Avizul comisiei de
specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sănătate si
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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 sume din bugetul local cuprinse la
capitolele venituri si cheltuieli au fost prezentate telegrafic fara a se cunoaște care au fost
sumele cuprinse la venituri si cat din acestea s-au cheltuit in anul precedent pe fiecare
capitol in parte cu detalierea fiecărei activitati realizate si sumele cheltuite .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca ar dori sa afle care este situația
împrumuturilor la zi ale Primăriei comunei Dragomirești fiindcă ne trezim ca avem un
buget local gol .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca sumele prezentate nu sunt pe
interesul fiecărui consilier care vin din diferite domenii de activitate si care nu prea cunosc
contabilitate .
Domnul secretar care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca aceste probleme se
puteau discuta si dezbate pe îndelete de fiecare comisiei in parte , ședințe ale comisiilor de
specialitate la care sa participe contabilul instituției căruia sa-i pună întrebări despre fiecare
capitol in parte , venituri si cheltuieli pe interesul tuturor .
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 anul 2015 - a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 4 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 4 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pentru anul 2015 - a bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 11 voturi
- Cine este „ contra” ?
4 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 11 voturi „pentru” , 4 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea II/2016 , a bugetului local la comuna Dragomirești ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea II/2016 , a bugetului local la
comuna Dragomirești”.
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 II/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 de ce trebuie sa se discute despre
rectificarea bugetului local acum in aceasta ședința extraordinara a consiliului local , unde
este urgenta si ce anume activitati nu puteau sa mai aștepte pana in ședința ordinara din
luna viitoare .
Comunica ca prezenta hotărâre o va ataca in contencios administrativ fiindcă s-a
adoptat intr-o ședința extraordinara care nu era o urgenta pentru convocare .
= domnul consilier Zota Romel care dorește sa afle de este necesar ca in bugetul local sa
se treaca ajutor de urgenta de 3.000 lei , pentru cine este acest ajutor si pentru ce .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca in rectificarea bugetara din aceasta luna
sunt cuprinse sume necesare urgente pentru deplasarea președintelui si a locțiitorului
Biroului electoral de circumscripție nr. 31 Dragomirești , sume necesare pentru buna
desfășurare a alegerilor locale ce se vor desfășura in luna iunie 2016 , pe data de 5 , sume
necesare pentru plata contribuției ADIV
si sume necesare pentru plata asistenților
personali a indemnizațiilor de însoțitor a persoanelor cu handicap grav cat si ajutoare de
urgenta ce se vor acorda pentru înmormântarea persoanelor lipsite de venituri si de VMG.
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
II/2016 , a bugetului local la comuna Dragomirești” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea II/2016 , a bugetului
local la comuna Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 11 voturi
- Cine este „ contra” ?
3 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier local Potorac Culita care arata ca Asociația Crescătorilor de
Animale Garofița Dragomirești ar trebui sa faca si alte activitati cu banii de la asociație si
nu numai ingrasaminte chimice , fertilizat si taiere de spini .
= domnul consilier local Zota Romel care arata ca încheie un mandat de 4 ani care
nu a fost ușor din partea opoziției , fiind doar 2 consilieri locali a Partidului Poporului si
inca vreo doi care se luptau lunar cu o majoritate covârșitoare in consiliul local , si opoziția
trebuia sa facă ceva si din aceasta cauza se făcea scandal si se creau neînțelegeri .
Traieste cu sperata ca viitorul consiliu local va avea o alta configurație cu o alta
majoritate din care sa facă parte si el si sa se realizeze altfel toate cele care nu s-au realizat
pana in prezent .
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

