ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24 iunie 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. 367 din data de 22. 05. 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 fiind absent nemotivat – consilier Turcu Constantin si consilier Petrescu
Dumitru .
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 - 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 (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 , ținând cont ca este ultima
ședința din acest mandat si este si presedintele de varsta a acestui consiliu .
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” ? - 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 1 ședința a consiliului local pentru luna iunie 2016 este
rugat sa preia lucrările ședinței .
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Domnul consilier Dorobat Marin
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investiții in scopul
dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele , din
comuna Dragomirești, județul Vaslui ”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea
FNGCIMM SA IFN .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului
care cuprinde 1 punct :
- Cine este „ pentru” ? - 13
- Cine este „ contra” ?
0
- Cine se
„ abţine” ?
0
- care cu 13 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si

spre aprobare ordinea de zi
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 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 13 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” ? - 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 valorii de investiție a proiectului „Investiții in scopul dotării căminului cultural din
localitatea Rădeni si a ăminului cultural din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești, județul
Vaslui” si solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului
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„Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural din localitatea
Doagele, din comuna Dragomirești, județul Vaslui” si solicitarea de prelungire a scrisorii de
garanție din partea FNGCIMM SA IFN ”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de
investiție a proiectului „Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a
căminului cultural din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești, județul Vaslui” si solicitarea de
prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN ”.
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
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 la fel ca si celalalt proiect cu utilajele
si acesta cu dotarea Caminului cultural se cere mereu aprobari si garantii pentru a se putea
plati . Nu s-a mai auzit pana in acest an ca pentru un proiect cu finantare aprobat sa
trebuiasca sa faci imprumut si sa garanteze cineva pentru tine . La celelalte comune cu
proiecte prin Gal asemanatoare nu se cerere o asemenea garantie pentru virarea sumelor
restante .
Aceste prelungiri de scrisori de garantie de fapt este o vrajeala pusa la care de
actuala conducere , sumele cheltuite de primar neavand nici o acoperire legala si se
acopera cu aceste scrisori de garantie . De fapt investitorul nu mai plateste sumele din
proiect fiindca s-au intarziat cu documnetele si va trebuia ca intreaga suma sa fie acoperita
din bugetul local .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petri Maricel care arata ca daca este proiect de
hotarare cu expunere de motive , daca exista raport la proiectul de hotarare si avizele
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local , trebuie sa trecem la votarea
proiectului de hotarare si sa nu se mai prelungeasca cu vorbe goale si fara rost .
=domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca așa se cerere prin Ghidul
dolicitantului si prin adresele si notificarile primite de la AFIR Iasi pentru continuarea si
finalizarea Proiectului .
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Au fost finalizate achizitionarea de materiale – instrumente muzicale , aparatura de
sunet , mobilier , costume populare si costume pentru fanfara .
Pentru a putea plați aceste achizitii trebuie prelungire pentru scrisorii de garanție
din partea FNGCIMM SA IFN .
S-a făcut vizita de verificare din partea finanțatorului la obiective si s-au constatat
câteva deficiente care trebuie remediate in imediata perioada printre care si finalizarea
lucrărilor de reparații la Caminul cultural din localitatea Doagele pentru a fi funcțional .
Domnul secretar, 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 aprobarea
valorii de investiție a proiectului „Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea
Rădeni si a căminului cultural din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești, județul Vaslui” si
solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN ” - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a
proiectului „Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului cultural
din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești, județul Vaslui” si solicitarea de prelungire a
scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 12 voturi
„ contra” ?
1 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 12 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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

