ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 august 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. 251 din data de 23. 08. 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 Chingalata Aurel .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul delegat satesc Raileanu Mihai – delegat
pentru localitatea Radei 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 „abtineri”.
Propune ca , având in vedere ca președintele de ședința ales pentru 3 sedinte
consecutive ale Consiliului local din luna iunie 2012 – domnul consilier Turcu Constantin
a anunțat ca intarzie la lucrarile ședinței , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1
din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala , republicata – sa se aleagă
un nou președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local .
Domnul consilier Grigore Benone propune ca președinte de ședința pe următorul
consilier si anume pe domnul Potorac Culita . Nemaifiind alte propuneri se trece la
votarea propunerii făcute si cu 14 voturi pentru , o voturi contra si 0 abțineri , domnul
consilier Potorac Culita este ales președinte de ședința ,
Domnul consilier POTORAC CULITA , președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind
Dragomirești ;

rectificarea Bugetului Local

al comunei

II.

Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare (ROF) al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Dragomirești , județul Vaslui ;

III.

Informare cu privire la adresa nr. 11182/08.08.2012 Directia Sanitara
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Veterinara si pentru Siguranta alimentelor Vaslui – biroul de sanatate
bunastare animala monitorizare boli .
IV.

Informare adresa APIA 8200/2012 cu privire la conditii de eligibilitate
pentru cele 3 scheme bovine .

V.

Informare cu privire la adresa 1181/2012 Garda Naționala de Mediu –
monitorizare incendii vegetatie forestiera si ardere miriști .

VI.

Informare cu privire la adresa R 7147/22.08.2012 Instituție Prefect Vaslui
cu privire la asigurarea obligatorie a locuințelor .

VII.

Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi prin includerea a doua puncte si anume :
VIII. Proiect de hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai consiliului local
care sa faca parte din consiliul de administratie al scolii cu clasele I –VIII
Rădeni ;
IX. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea de reprezentanti care sa faca parte
din consiliul de administratie al Grupului Scolar Vladia .
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 1al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea IV a Bugetului Local al comunei Dragomirești” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea a- IV – a , a Bugetului Local al comunei
Dragomirești .
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan , consilier contabil – care prezinta
raportul compartimentului resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei la
proiectul de hotarare privind rectificarea IV a Bugetului Local al comunei Dragomirești .
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 .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca proiectul de hotarare si expunerea de
motive cu privire la rectificarea bugetului local pentru 2012 este citit prea repede si nu se
prea stie ce cuprinde fiecare capitorl in parte .
In legatura cu reparatiile de la Scoala Doagele , acele activitatii trebuiau scoase la
licitatie , sa se stie dinainte ce sume sunt necesare pentru activitatile de reparatii si care
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este firma canstigatoare pentru ca sumele trebuiau sa existe in bugetul local pe baza unui
proiect intocmit .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel propune sa se faca o sinteza pe
fiecare capitol in parte pentru a se intelege ce cuprinde fiecare .
= Domnul consilier contabil – din aparartul de specialitate al Primarului care
prezinta consiliului local fiecare capitol in parte la care se face rectificarea in bugetul local
cu expunerea pe larg la activitatile la care se face referire .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca pentru fiecare cadru didactic , consiliul
local are obligati cuprinderii in bugetul local de sume in vederea examinarii psihologice .
= domnul consilier Iacob Danut care doreste sa se aduca la cunostiinta care este
suma estimata pentru lucrarile de constructie scoala Doagele .
= domnul consilier Turcu Constantin – care aduce la cunostiinta ca doar pentru
realizarea Proiectului tehnic ar trebuie suma de bani de aproximativ 60.000 lei , suma
care este mare si care nu este trecuta in bugetul local .
= domnul consilier local Turcu Constantin care aduce la cunostiinta domnilor
consilieri , in special a celor noi in mandat cum se consulta consiliul local in problemele
ridicate :
Se initiaza un proiect de hotarare , se discuta de catre comisiile de specialitate
pentru fiecare domenii de specialitate , se intocmeste un Aviz de catre aceasta comisie si
se supune la vot in sedinta de consiliu .
Propune a se urmari exact cum s-au cheltui banii publici pentru aceste reparatii
capitale a Scolii prin intocmirea unui informi de catre aparatul de specialitate al Primarului
si pentru viitor se vor organiza licitatii publice pentru fiecare activitati .
Pentru lucrarile de la scoala Doagele , lucrari are constau in schimbat acoperisului si
dotarea cu ferestre termopan , daca se executau proiect tehnic se cheltuiau sume mult mai
importante , sume care nu sunt in bugetul local .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotarare privind
adoptare Statut comuna Dragomiresti - 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 privind rectificarea IV a Bugetului
Local al comunei Dragomirești - in general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „abtineri” si 2
„contra” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea Regulamentului de Organizare si Funcționare (ROF) al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Dragomirești , județul Vaslui” .
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
(ROF) al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragomirești , județul Vaslui.
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 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragomirești , județul Vaslui .
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 Grigore Benone care da citire Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului , pe fiecare capitol in parte .
= domnul consilier Turcu Constantin care intervine si aduce la cunostiinta ca ROF
este o documentatie ampa si aceasta putea fi consultata inainte de fiecare consilier ,
aceasta fiind afisata si pe site Primarie .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești , județul Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotarare aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare (ROF) al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Dragomirești , județul Vaslui - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la adresa nr.
11182/08.08.2012 Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta alimentelor Vaslui –
biroul de sanatate bunastare animala monitorizare boli .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa nr.
11182/08.08.2012 Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta alimentelor Vaslui –
biroul de sanatate bunastare animala monitorizare boli .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – doctor veterinar in comuna
Dragomiresti care aduce la cunostiinta diferite informatii cu provire la sanatatea
animalelor , bunastare si monitorizare boli .
De asemenea , s-a facut adresa la DSV si la Directia de Protectie a Copilului Vaslui
in legatura folosirea minorilor la pazitul turmelor de bovine si ovine de pe raza comunei .

5

Propune intomirea documnetatiei pentru autorizarea targului de animale organizat
in fiecare din zilele de marti in localitatea Radeni .
De asemenea se monitorizeaza animalele salbatice in vederea limitarii transmiterii
de boli de la animale la om sau de la animale salbatice la animale domestice .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Informare adresa APIA
8200/2012 cu privire la conditii de eligibilitate pentru cele 3 scheme bovine ” .
Da cuvântul domnului viceprimar – Grigore Benone - care prezintă adresa APIA
8200/2012 cu privire la conditii de eligibilitate pentru cele 3 scheme bovine ”.
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Grigore Benone – care este si membru al Asociatiei
Cresacatorilor de Animale Garofita Dragomiresti care aduce la cunostiinta ca se depun la
sediul APIA Vaslui – documentatii cu privire la acordarea subventiilor la bovine .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la adresa
1181/2012 Garda Naționala de Mediu – monitorizare incendii vegetatie forestiera si
ardere miriști” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa nr.
1181/2012 Garda Naționala de Mediu – monitorizare incendii vegetatie forestiera si
ardere miriști .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca in cazul arderii miristilor si a
vegetatiei uscate se fac verificari si de catre reprezentantii APIA Vaslui – iar proprietarii
terenurilor vor pierde subventiile acordate .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la adresa R
7147/22.08.2012 Instituție Prefect Vaslui cu privire la asigurarea obligatorie a
locuințelor ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa nr. R
7147/22.08.2012 Instituție Prefect Vaslui cu privire la asigurarea obligatorie a
locuințelor .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnarea de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de
administratie al scolii cu clasele I –VIII Rădeni ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai consiliului local care sa
faca parte din consiliul de administratie al scolii cu clasele I –VIII Rădeni .
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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 de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din
consiliul de administratie al scolii cu clasele I –VIII 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 Scoala cu clasele I-VIII Radeni sunt necesari 2
reprezentanti ai Consiliului local .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Cojoc Vicu care propune ca din Consiliul de administratie al
scolii cu clasele I-VIII Radeni sa faca parte urmatorii consilieri locali :
- Domnul consilier Chingalata Aurel ;
- Domnul consilier Potorac Culita ;
= domnul consilier Iacob Danut care propune ca din consiliul de administratie al
Scolii cu clasele I-VIII Radeni sa faca parte si domnul consilier Taschina Nicolae
Petru Maricel .
Se supune votului propunerile facute pe fiecare din consilieri :
- Domnul consilier Chingalata Aurel – 1 vot pentru , 13 voturi contra , o abtineri ;
- Domnul consilier Potorac Culita – 14 voturi pentru , o contra , o abtineri ;
- Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel - 14 voturi pentru , o abtineri , o
contra .
Cu un numar de 14 voturi pentru , o abtineri si o voturi contra , domnii consilieri
Potorac Culita si Taschina Nicolae Petru Maricel sunt alesi ca reprezentati in consiliul de
administratie al Scolii cu clasele I-VIII Radeni .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnarea
de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de administratie al
scolii cu clasele I –VIII 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 constituirea desemnarea de
reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de administratie al scolii
cu clasele I –VIII Rădeni - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnarea de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de
administratie al Grupului Scolar Vladia ” .
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai consiliului local care sa
faca parte din consiliul de administratie al Grupului Scolar 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 de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din
consiliul de administratie al Grupului Scolar 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 Grupul Scolar Vladia sunt necesari 3 reprezentanti ai
Consiliului local .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Benone care propune ca din Consiliul de administratie
al Grupului Scolar Vladia sa faca parte urmatorii consilieri locali :
- Domnul consilier Grigore Vasile ;
- Domnul consilier Cojoc Vicu ;
- Domnul consilier Turcu Constantin :
Nemaifiind alte propuneri , se supune votului propunerile facute pentru cei 3 consilieri :
si cu un numar de 14 voturi pentru , o abtineri si o voturi contra , au fost alesi
reprezentantii din consiliul local pentru consiliul de administratie al Grupului Scolar
Vladia .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnarea
de reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de administratie al
scolii cu clasele I –VIII 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 constituirea desemnarea de
reprezentanți ai consiliului local care sa faca parte din consiliul de administratie al scolii
cu clasele I –VIII Rădeni - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier Zota Romel care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca in
sedinta consiliului local din luna precedenta au fost solicitate de catre persoana in cauza
anumite raspunsuri de la domnul Primar care nu au fost prezentate pana la aceasta data .
Roaga sa se dea curs acestei solicitari .
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= Da cuvântul domnului Turcu Aurel – primar comuna care prezinta Proiectele
intocmite si realizate de catre Primaria comunei Dragomiresti .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca aceste proiecte care au fost prezentate
ca fiind realizatre de catre Primariei si Primar au fost intomite de altii .
=domnul consilier Iacob Danut care propune angajarea celor 2 posturi vacante de
agenti de paza pentru ca se fura din suprafetele de teren proprietate , porumb in special .
Solicita sa se interzica acesul atelajelor pe drumurile publice noapte dupa o anumita
ora stabilita de comun acord cu politia Dragomiresti . Propune initierea unui proiect d
ehotarare in acest sens .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca nu este deacord cu instituirea
taxei speciale de iluminat public si solicita radierea acestei taxe locale pentru a nu mai fi
incasata de la populatie ci sa fie suportata de catre consiliul local .
De asemenea aduce la cunostiinta ca nu este deacord cu Avizul Favorabil dat de
catre comisia de buget finante la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului
local , acest Aviz nefiind semnat de catre el , comisia defiind intrunita cu o zi inainte de
sedinta consiliului local .
=domnul consilier Chirila Vasile care propune sa se rezolve problema cu iluminatul
public din localitatea Poiana Pietrei .
= domnul consilier Baisan Vasilica care arata toata lumea cauta ca beneficiarii de
ajutor social sa faca curatenie in dreptul proprietatilor oamenilor , sa curate santurile , sa
curate de lemne .
Trebuiesc obligati cetatenii sa-si faca curatenie in dreptul proprietatilor persoanla si
sa nu se astepte lucrari facute de catre altii .
= domnul consilier Zota Romel – care asteapta raspuns la intrebarile puse in sedinta
consiliului local
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

