ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28 septembrie 2012 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. 291 din data de 21. 09. 2012 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 , un consilier fiind
absent motivat Dorobat Marin – fiind chemat la Inspectoratul Scolar Vaslui .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul delegat satesc Raileanu Mihai – delegat
pentru localitatea Radeni si domnul Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul
de specialitate al Primarului comunei .
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 , președintele de ședința ales pentru 3 sedinte consecutive ale
Consiliului local din luna august 2012 – domnul consilier Potorac Culita , in conformitate
cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala
, republicata – sa preia lucraririle sedintei ordinare pentru luna septembrie 2012.
Domnul consilier POTORAC CULITA , președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

II.

III.

IV.
V.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local
Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Școala
Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni ;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local
Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Liceul
Tehnologic Vladia ;
Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire
si combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in
perioada rece 15.11.2012 -15.03.2013 .
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a V – a , a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Informare cu privire la starea de sănătate a populației din comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
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VI.

Informare cu privire la aprobarea schemei „ Ajutoare de minimis pentru
compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestata in anul agricol
2011-2012 asupra culturilor agricole” – aprobata prin H.G. 897/2012 .
VII. Informare cu privire la adresa nr. 6239/11.09.2012 – prin care se poate asigura
transportul gratuit pentru urmașii si ranitii Revoluției din decembrie 1989 .
VIII. Informare cu privire la Ziua Naționala a Persoanelor vârstnice
1
OCTOMBRIE .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier Zota Romel propune includerea pe ordinea de zi a inca unui punct
si anume , punctul IX , Intrebari – interpelari .
Se supune la vot propunerea facuta de domnul consilier Zota Romel cu privire la
includerea pe ordinea de zi a inca unui punct si anume – intrebari – interpelari si cu 14
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abtineri” este aprobata .
Este inclus pe ordinea de zi punctul ;
IX . Intrebari – interpelari .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abtineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare
si Asigurarea Calitatii la Școala Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local
Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Școala Gimnaziala nr. 1
din sat Rădeni .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in
Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Școala Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si familie
, munca si protectie sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare
prezentat specificand ca pentru Școala Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni este necesar
desemnarea unui reprezentant al Consiliului local .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru administratie publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotarare prezentat .
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Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca Comisia pentru evaluarea
si asigurarea calitatii este formatã din 3-9 membri. Conducerea ei este asigurata de
conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitãtii cuprinde în numãr relativ
egal: reprezentanți ai corpului profesoral; reprezentanți ai pãrintilor si, în cazul scolii de
arte si meserii, al învãtãmântului liceal si postliceal, reprezentanți ai elevilor si
reprezentanți ai consiliului local.
= domnul consilier Iacob Danut care propune ca reprezentant al Consiliului local
care sa faca parte din Comisia de evaluarea si asigurarea Calitatii pentru Scoala
Gimnaziala nr. 1 Radeni sa fie desemnat domnul consilier Taschina Nicolae Petru
Maricel .
= domnul secretar Stoinea Geani care arata ca domnul consilier Taschina Nicolae
Petru Maricel face deja parte din Consiliul de Administratie al acestei institutii de
invatamant si asa cum prevede Legea nr. 1 /2011 - Legea educației naționale si OMEC
nr. 4925/ 08 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
funcţionare a unităţilor de învăţământ modificat si completat – acelasi reprezentant al
consiliului local nu poate face parte din cele doua comisii .
= domnul consilier Grigore Benone care propune ca din aceasta comisie ca
reprezentant al consiliului local Dragomiresti sa fie desemnat domnul consilier Chingalata
Aurel – consilier local care reprezinta comunitatea Popesti si care este din zona Scolii .
Nemaifiind si alte propuneri se trece la vot .
Cu un numar de 14 voturi pentru , o abtineri si o voturi contra , domnul consilier
Chingalata Aurel este ales ca reprezentat al Consiliului Local Dragomiresti in Comisia
pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Școala Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnarea
reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si
Asigurarea Calitatii la Școala Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din
Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Școala
Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare
si Asigurarea Calitatii la Liceul Tehnologic Vladia ” .
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local
Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Liceul Tehnologic
Vladia .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind desemnarea reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in
Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Liceul Tehnologic Vladia .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si familie
, munca si protectie sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare
prezentat specificand ca pentru Liceul Tehnologic Vladia este necesar desemnarea unui
reprezentant al Consiliului local .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru administratie publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care propune ca reprezentant al Consiliului
local care sa faca parte din Comisia de evaluarea si asigurarea Calitatii pentru Liceul
Tehnologic Vladia sa fie desemnat domnul consilier Grigore Gheorghita .
Nemaifiind si alte propuneri se trece la vot .
Cu un numar de 14 voturi pentru , o abtineri si o voturi contra , domnul consilier
Grigore Gheorghita este ales ca reprezentat al Consiliului Local Dragomiresti in
Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Liceul Tehnologic Vladia .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnarea
reprezentanților din Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si
Asigurarea Calitatii la Liceul Tehnologic Vladia - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din
Consiliul Local Dragomirești in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii la Liceul
Tehnologic Vladia - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” este aprobat .

5

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile
comunale din comuna Dragomirești in perioada rece 15.11.2012 -15.03.2013 ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in perioada rece
15.11.2012 -15.03.2013 .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a
poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in perioada rece 15.11.2012 15.03.2013 .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone
care prezinta AVIZUL
comisiei de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat
....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru administratie publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Iacob Danut propune ca in loc de nisip sa se achizitioneze zgura
pentru a pune pe drumurile comunale greu accesibile pe timp de iarna pentru ca in
cazul nisipului , acesta in caz de dezghet si inghet , nisipul ingheata si nu se paote
circula de aceste portiuni de drumuri cum ar fi drumul comunal spre Popesti .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata in cazul in care se hotaraste achizitia de alte
materiale in afara de nisip trebuiesc aprobate si sume de bani pentru aceste achizitii
pentru ca in cazul nisipilui , acesta ar fi trasportat din cariere proprii de pe raza comunei
cu atelaje proprii a beneficiarilor de ajutor social de la Legea 416/2001 si care nu ar
necesita costuri mari .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care propune achizitia unei
masini cu zgura si doua masini cu sare , pentru a se face amestec si de a se transporta
pe portiunile de drumuri greu accesibile .
Deasemenea , in cazul in care pentru aceste achizitii ar fi costuri mari se propune
achizitia a doua masini de 16 to de nisip cu sare care se administreaza pe drumurile
nationale .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care propune interventia in caz de nesitate si
pe drumul judetean Dragomiresti – Doagele pentru ca pe acest drum nu internine mai
deloc drumurile judetene , decat comuna cu se se poate . Astfel si in localitatea Doagele
sunt portiuni de drumuri ; ex. Spre Biserica de aproximat 500 m , care necesita
administrarea de antiderapant , panta fiind mare cu risc de accidente atat la coborarare
cat si la urcare .
= domnul secretar Stoinea Geani care propune consiliului local desemnarea a doi
reprezentanti care sa faca parte din comandamentul de iarna .
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= domnul consilier Iacob Danut – propune ca din comandamentul de iarna sa faca
parte domnul consilier Olaru Vasile care este din localitatea Doagele si ne poate pune
la curent cu accesul pe drumul judetean in caz de necesitati .
= domnul consilier Zota Romel propune ca din comandamentul de airna sa faca
parte si domnul consilier local Iacob Danut care locuieste la drumul National DN 2 F ,
in zona de panta si serpentine din Dragomiresti care pe timp de iarna este cu risc de
inzapezire si acesta este primul care afla pentru a informa organele in drept .
Nemaifiind alte propuneri , se supune la vot propunerile ca domnii consilieri Iacob
Danut si Olaru Vasile sa faca parte din comnadamentul de iarna si cu 14 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - sunt aprobate .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind adoptarea
Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din
comuna Dragomirești in perioada rece 15.11.2012 -15.03.2013 - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 5 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 6 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 7 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 8 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art. 9 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.10 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea Programului de
pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna
Dragomirești in perioada rece 15.11.2012 -15.03.2013 - in general si cu 14 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării a V – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui
pentru anul 2012 ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V – a , a bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2012 .
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan , consilier contabil – care prezinta
raportul compartimentului resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei la
proiectul de hotarare aprobarea rectificării a V – a , a bugetului local al comunei
Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2012 .
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Da cuvântul domnului consilier Taschina- Nicolae Petru- Maricel care prezinta
AVIZUL comisiei de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public
sau privat ....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Zota Romel care solicita informații cu privire la organizarea de
licitatii pentru reparatiile de la Scoala Doagele .
Lucrarile de constructii la obiective trebuie mai intai aprobate in consiliul local si
apoi trebuie efectuate lucrarile si achitate sumele de bani urmare a contractelor întocmite
pe baza licitațiilor organizate .
De asemenea , aduce la cunostiinta consiliului local ca a refuzat semnarea
procesului verbal pentru motivul ca nu sunt prezentate documente cu privire la amplasare
firma luminoasa , indicatori comuna, statie auto , costuri , stare de functionare , etc.
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca este bine de
analizat in sedinta de consiliul local despre costurile de achizitionare a firmei luminoase si
se solicita lamuriri pana la urmatoarea sedinta de consiliul local cu privire la
amplasamentul , numarul si costurile defalcate precum si starea de functionalitate sau
nefunctionalitate a firmei luminoase la intrarile in comuna .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
rectificării a V – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul
2012 - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
Art.2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
Art.3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
Art.4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea Proiect de hotărâre aprobarea rectificării a V – a , a
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2012 - in general
si cu 12 voturi „pentru” , 0 „abtineri” si 2 „contra” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la starea de
sănătate a populației din comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care arata ca pentru motivul ca
domnul invitat doctor uman Toma Valeriu – reprezentant al Cadinetului Medical
Dragomiresti nu a ajuns la lucrarile sedintei fiind retinut cu alte probleme urgente , punctul
de pe ordinea de zi cu privire la starea de sanatate a populatiei va fi discutat intr-o sedinta
urmatoare .
Pentru discutii s-au inscris :
Nu sunt inscrieri la ordinea de zi
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Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la aprobarea
schemei „ Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta
manifestata in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” – aprobata prin H.G.
897/2012 ” .
Da cuvântul domnului viceprimar – Grigore Benone - care prezintă Informare cu
privire la aprobarea schemei „ Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor
fenomenului de seceta manifestata in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” –
aprobata prin H.G. 897/2012 ”.
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca acest ajutor de minimis se
refera la ajutorul acordat de catre Guvern pentru compensarea efectelor de seceta
manifestata in anul agricol 2011-2011 ( calamitati) asupra culturilor agricole .
Acest ajutor se acorda doar pentru suprafetele agricole care au fost cultivate cu
paioase , porumb , lucerna , floarea soarelui , si alte culturi declarate la APIA Vaslui si nu
numai , suprafete de teren ce trebuie dovedite cu urmatoarele acte :
- Copie dupa cererea depusa la APIA sau adeverinta de la registrul agricol pentru cei
care nu au depusa cerere la APIA ;
- Copie dupa cont bancar ;
- Copie dupa BI/CI ;
- Dosar
Aceste despagubiri se acorda in suma de 100 /ha cultivat si se realizeaza prin transfer in
contul bancar incepand cu data de 2 noiembrie 2012 .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca pentru acordarea acestor despagubiri
banesti fiecare persoana trebuie sa se deplaseze la centru APIA Vaslui in vederea depunerii
unei documentatii .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la adresa nr.
6239/11.09.2012 – prin care se poate asigura transportul gratuit pentru urmașii si ranitii
Revoluției din decembrie 1989” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa nr.
6239/11.09.2012 – prin care se poate asigura transportul gratuit pentru urmașii si ranitii
Revoluției din decembrie 1989.
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca in bugetul local al comunei
este necesara cuprinderea de sume pentru asigurarea transportului gratuit pentru urmasii si
ranitii Revolutiei din decembrie 1989 conform Legii nr. 341/ 2004 , cu domiciliul pe raza
comunei Dragomiresti fiind doar una persoana si anume Moraru Elisabeta din localitatea
Doagele .
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Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la Ziua
Naționala a Persoanelor vârstnice 1 OCTOMBRIE ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa nr. 18/
03.09.2012 – a Consiliului Judetean al persoanelor varstnice Vaslui cu privire la Ziua
internatioanala a varstnicilor .
Reaminteste ca Adunarea Generala a Natiunilor Unite , a desemnat ziua de 1
OCTOMBRIE , „ ZI INTERNATIONALA A VARSTNICILOR” prin rezolutia nr. 45/
106 /1990 .
In aceasta zi , persoanele varstnice din comuna Dragomiresti sunt invitate in sala de
sedinta a Consiliului local in vederea sarbatoririi acestei zile .
Pentru discutii , s-au inscris :
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – care aduce la cunostiinta
consilierilor locali ca este necesar realizarea de adapatori de apa pentru animale in
fiecare localitate a comunei .
Fiecare sat sa aiba o sursa de apa potabila ca si la om , de făcut si de inclus in
Planul local aceste adaptatori precum si plăcute pentru fiecare localitate in parte .
= Domnul Primar Turcu Aurel care arata ca aceste adaptatori pentru animale
sunt realizate de către Asociația Crescătorilor de animale pentru majoritatea localităților
in parte , la fiecare pasune importanta dar se vor analiza in toate punctele si urmează a
se realiza când timpul ne va permite .
= Domnul consilier Potorac Culita care arata ca in localitatea Tulești este realizata
adaptoare pentru animale dar este făcuta fara scurgere si urmează sa se ia masuri pentru
remedierea acestei deficiente .
= Domnul consilier Iacob Danut care solicita depistarea de loturi de teren in
vederea concesionarii pentru construirea de locuinte la persoanele tinere de pe raza
comunei , de exemplu in localitatea Popesti .
De depistat alte suprafete de teren si de supus aprobarii in consiliul local .
= Domnul consilier Zota Romel care arata ca in localitatea Vladia nu
funcționează apa la Alimentarea cu apa centralizata . Aceasta alimentare cu apa a avut
de la inceput probleme , constructorii nu au respectat proiectul , teava se sparge des ,
Primarul nu a verificat realizarea acestui proiect .
De asemenea , terenul de la Vladia , din punctul numit „Mosia Scolii” – este facut
titlul de proprietate ilegal numitului Mihalcea ca apoi sa fie cumparat de anumite
persoane . Solicita informatii cu privire la suprafata de teren din punctul numit Mosia
Scolii , daca acest teren face parte din proprietate publica sau privata si daca se puteau
intocmi titluri de proprietate la cetateni .
Solicita informatii de la conducerea Primariei cu privire la veniturile realizate de
catre tractorul din doatarea unitatii , la lucrarile agricole pe raza comunei .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care aduce la cunostiinta
domnilor consilieri ca sedintele de consiliu local nu se desfasoara intr-o atmosfera calma ,
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fiind interventii in timpul unei luari de cuvant fapt pentru care invita pe domnii consilieri
de a fi citit Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului local Dragomiresti
, aprobat in sedinta Consiliului local din luna iulie 2012 .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Potorac Culita
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

