ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 19 februarie 2013 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. 132 din data de 13. 02. 2013 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 1
consilieri fiind absent nemotivat : consilier Cojoc Vicu .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul delegat satesc Raileanu Mihai – delegat
pentru localitatea Rădeni .
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 , pentru 3 ședințe consecutive ale Consiliului local sa se aleaga un
presedinte de sedinta , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr.
215/2001 – privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata
ulterior .
Domnul consilier Baisan Vasilica propune ca presedinte de sedinta pentru 3 sedinte
consecutive ale consiliului local sa fie ales domnul Grigore Benone .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerii facute si cu 13 voturi
pentru domnul consilier Grigore Benone este ales ca presedinte de sedinta pentru 3
sedinte consecutive ale consiliului local pentru lunile februarie – aprilie 2013 si este rugat
sa preia lucrarile sedintei .
Domnul consilier GRIGORE BENONE
, președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

II.
III.

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Regulamentului de
Organizare si Funcționare al Consiliului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui ;
Proiect de hotărâre privind organizarea rețea școlara pentru anul școlar 20132014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unei suprafețe de 10.000 mp
teren din localitatea Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui ,
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punct Rampa , in domeniul privat in vederea concesionarii ;
IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea de ore de munca pentru persoanele apte din
beneficiarii de ajutor social la comuna Dragomirești .
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea de masuri in vederea continuării
activităților la Centrul de Zi Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui ;
VI. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local
in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii de la Liceul Tehnologic Vladia
comunei Dragomirești ;
VII. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local
in comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii de la Școala Gimnaziala nr. 1
Radeni , comuna Dragomirești ;
VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut in
conformitate cu prevederile OUG 3/ 2013 privind reglementarea unor masuri
pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri financiare , precum
si modificarea unor acte normative ;
IX. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numărul de personal si
statul de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Dragomirești ;
X.
Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar Turcu Aurel propune modificarea ordinei de zi prin adaugarea a inca
doua puncte si anume :
XI. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării fara plata a unei autospeciale
de lucru cu apa si spuma tip Roman 12 215 de la Inspectoratul pentru Situații
de Urgenta Vaslui pentru comuna Dragomirești .
XII. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Utilajele comunei
DRAGOMIRESTI " si “Modernizare targ comunal sat Radeni” - comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Se supune la vot propunerile făcute si cu 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si
0 „abtineri” este aprobata .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „proiect de hotărâre privind
completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului
local al comunei Dragomirești , județul Vaslui” .
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind completarea si modificarea Regulamentului de
Organizare si Funcționare al Consiliului local al 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 privind completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare al Consiliului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administratie publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca , conform proiectului de hotarare
prezentat , consilierul care lipseste nemotivat la cel putin 2 sedinte consecutive ale
consiliului local va plati consiliului local indemnizaria pe pe sedintele lipsa si nici nu va
primi indemnizatia pe sdintele lipsa , adica 4 indemnizatii .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca este deacord cu propunerea facuta in
cadrul consiliului local pentru lipsa nemotivata de la sedintele consiliului local .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca in cazul in care se intampla sa se mai
intarzie la sedinta sa fie luat in calcul sfertul academic si a nu se pune lipsa .
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului
local al comunei Dragomirești , județul Vaslui - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind completarea si modificarea
Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului local al comunei Dragomirești
, județul Vaslui - 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
organizarea rețea școlara pentru anul școlar 2013-2014 la comuna Dragomirești , județul
Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind organizarea rețea școlara pentru anul școlar 2013-2014 la
comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezenta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
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de hotărâre privind organizarea rețea școlara pentru anul școlar 2013-2014 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
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 .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administratie publica , juridica si de disciplica ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca Inspectoratul Scolar Vaslui a dat
Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare pentru anul 2013-2014 – conform
propunerilor făcute de consiliul local in luna decembrie 2012 .
De altfel la aceasta Avizare , consiliul local nu mai poate interveni cu modificari ,
aceste modificari putand a se realiza la propunerile din luna decembrie 2012 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
organizarea rețea școlara pentru anul școlar 2013-2014 la comuna 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”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind organizarea rețea școlara pentru
anul școlar 2013-2014 la comuna 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 „Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii unei suprafețe de 10.000 mp teren din localitatea Dragomirești ,
comuna Dragomirești , județul Vaslui , punct Rampa , in domeniul privat in vederea
concesionarii” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unei suprafețe de 10.000 mp teren
din localitatea Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui , punct Rampa , in
domeniul privat in vederea concesionarii .
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 aprobarea trecerii unei suprafețe de 10.000 mp teren din localitatea
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Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui , punct Rampa , in domeniul privat
in vederea concesionarii .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru administrație publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca nu este deacord cu
concesionarea acestei suprafete de teren fara ca firma care solicita aceasta concesiune sa
vina in consiliul local , sa arate ce se doreste a se construi .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca nu este deacord cu concesionarea
acestei suprafete de teren .
= domnul primar care arata ca mai inainte de concesiune aceasta suprafata de teren
se solicita a trece in domeniul privat al comunei , dupa care se va face raport de evaluare
si schita cadastrala dupa care se solicita in sedinta de consiliul local aprobarea
concesionarii , stabilindu-se pretul rezultat din raportul de evaluare .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
trecerii unei suprafețe de 10.000 mp teren din localitatea Dragomirești , comuna
Dragomirești , județul Vaslui , punct Rampa , in domeniul privat in vederea
concesionarii - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .

aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 3

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unei
suprafețe de 10.000 mp teren din localitatea Dragomirești , comuna Dragomirești ,
județul Vaslui , punct Rampa , in domeniul privat in vederea concesionarii”- in
general si cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea de ore de
munca pentru persoanele apte din beneficiarii de ajutor social la comuna Dragomirești” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes
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local pentru repartizarea de ore de munca pentru persoanele apte din beneficiarii de ajutor
social la comuna Dragomirești ” .
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 aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea de ore de munca pentru persoanele apte din beneficiarii de ajutor social la
comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
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 .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administratie publica , juridica si de disciplica ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= Domnul consilier Iacob Danut care aduce la cunostiinta consiliului local
necesitatea ca din Planul de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza a se efectua cu
beneficirii de ajutor social , cu persoanele apte de munca sa faca parte si intretinerea
drumurilor comunale ce fac legatura intre localitati si care sunt detiorate , curatarea
santurilor si podetelor si nu desfiintarea acestora .
De asemenea din panul de lucrari sa faca parte si curatarea drumului national DN 2F
pe raza comunei Dragomiresti , curatare a zone de protectie de ierburi uscate sau alte
materiale adunate ca urmare a abandonarii de catre trecatori .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca pentru fiecare persoana apta de
munca din dosarele beneficiarilor de ajutor social sa i sa stabileasca un program de efectuat
santuri prin localitatile comunei , plan de lucrari care in fiecare luna va fi verificat si
urmare a realizarii acestuia se vor primi bani ca ajutor social .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca planul de actiuni si de servicii pentru
beneficiarii de ajutor social este la fel ca anul precedent numai ca acesta trebuie respectat
de catre toti cei implicati .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca cu beneficiarii de ajutor social nu mai
trebuie efectuate lucrari de curatare spini si mușuroaie in izlazul comunal pentru ca acesta
este concesionat unei asociatii a crescătorilor de animale care are obligația efectuării
acestor activitatea cu sumele de bani primite de la Uniunea Europeana .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea de ore de munca
pentru persoanele apte din beneficiarii de ajutor social la comuna Dragomirești - pe
articole :
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Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea de ore de munca pentru persoanele apte
din beneficiarii de ajutor social la comuna Dragomirești ”- in general si cu 14 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea de masuri in vederea continuării activităților la Centrul de Zi Doagele , comuna
Dragomirești , județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea de masuri in vederea continuării activităților la
Centrul de Zi Doagele , comuna 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 de masuri in vederea continuării activităților la Centrul de
Zi Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
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 .
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 .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca pentru proiectul O alta
șansa pentru romi Doagele – conform cererii de finanțare si a documentațiilor depuse sa încheiat un contract de grand pentru suma totala de 148.703 euro , dar pentru aceasta
suma , consiliul local s-a angajat prin Hotărâre de Consiliul local ca se vor continua
activitățile la Centru de zi pentru o perioada de 5 ani de zile . Propune aprobarea de
sume pentru continuare activităților de la Centru de Zi .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca , ținând cont ca suntem la finele
anului 2012 iar proiectul este aprobat pana in luna octombrie 2012 sa se aprobe sume
de bani necesare pentru plata celor 2 luni ale acestui an 2012 iar pentru perioada
următoare trebuiesc aprobate si cuprinse sume de bani pentru plata acestor servicii din
centrul de zi .
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= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca pentru perioada următoare
se poate face plata instructorilor educativi , ca plata cu ora .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
de masuri in vederea continuării activităților la Centrul de Zi Doagele , comuna
Dragomirești , județul Vaslui - 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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea de masuri in vederea
continuării activităților la Centrul de Zi Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 6 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 .
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

9

arte si meserii, al învãtãmântului liceal si postliceal, reprezentanți ai elevilor si
reprezentanți ai consiliului local.
= domnul consilier Grigore Benone care propune ca din aceasta comisie ca
reprezentant al consiliului local Dragomirești sa fie desemnat domnul consilier Chingălată
Aurel – consilier local care reprezenta comunitatea Popești 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 7 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 ” .
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 .

10

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 .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut in conformitate cu prevederile OUG 3/ 2013 privind
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri
financiare , precum si modificarea unor acte normative ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut in conformitate cu
prevederile OUG 3/ 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor
arierate din economie , alte masuri financiare , precum si modificarea unor acte normative.
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 aprobarea contractării unui împrumut in conformitate cu prevederile
OUG 3/ 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din
economie , alte masuri financiare , precum si modificarea unor acte normative .
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Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Zota Romel care intreaba pe domnul Primar ce se intampla
daca consiliul local nu este deacord cu contractarea imprumutului pentru plata arieratelor ,
cine va plati aceste datorii facute de catre Primarie fara a avea sume de bani cuprinse in
bugetul local .
De asemenea , doreste sa afle care sunt societatile comerciale care trebuie sa
incaseze arieratele cuprinse in constractul de imprumut .
= domnul Primar arata ca datoriiile facute de catre Primaria Dragomiresti au fost
lucrari urgente care trebuiau facute si pentru plata acestora vor fi cuprinse sume in
bugetul local pe anul 2013 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
contractării unui împrumut in conformitate cu prevederile OUG 3/ 2013 privind
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri
financiare , precum si modificarea unor acte normative - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unui
împrumut in conformitate cu prevederile OUG 3/ 2013 privind reglementarea unor masuri
pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri financiare , precum si
modificarea unor acte normative ”- in general si cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0
„abțineri” - este aprobat .

Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei , numărul de personal si statul de funcții al personalului din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numărul de personal si statul
de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care prezintă
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
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de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numărul de personal si statul de funcții al
personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre 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 :
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
aprobarea Organigramei , numărul de personal si statul de funcții al personalului din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragomirești - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .

aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei ,
numărul de personal si statul de funcții al personalului din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești”- in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abțineri” - este aprobat .

Se trece la punctul 10 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea preluării fara plata a unei autospeciale de lucru cu apa si spuma tip Roman 12
215 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Vaslui pentru comuna Dragomirești” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării fara plata a unei autospeciale de
lucru cu apa si spuma tip Roman 12 215 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
Vaslui pentru comuna Dragomirești.
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 aprobarea preluării fara plata a unei autospeciale de lucru cu apa si
spuma tip Roman 12 215 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Vaslui pentru
comuna Dragomirești.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
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Pentru discutii s-au inscris :
Nu sunt Inscrieri la cuvant .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
preluării fara plata a unei autospeciale de lucru cu apa si spuma tip Roman 12 215 de la
Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Vaslui pentru comuna Dragomirești - pe
articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .

aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării fara plata a
unei autospeciale de lucru cu apa si spuma tip Roman 12 215 de la Inspectoratul pentru
Situații de Urgenta Vaslui pentru comuna Dragomirești”- in general si cu 14 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
implementarea proiectului "Utilajele comunei DRAGOMIRESTI " si “Modernizare targ
comunal sat Radeni” - comuna Dragomirești , județul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului "Utilajele comunei
DRAGOMIRESTI " si “Modernizare targ comunal sat Radeni” - comuna Dragomirești ,
județul Vaslui.
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 implementarea proiectului "Utilajele comunei DRAGOMIRESTI " si
“Modernizare targ comunal sat Radeni” - comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca pentru Proiectul
ce urmeaza a se depune prin GAL sa fie cuprins si Modernizare targ comunal Radeni .
= domnul consilier Olaru Vasile care arata ca pentru comuna sunt foarte bune
achizitia de utilaje pentru efectuarea lucrarilor pe drumurile comunale si nu numai .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
implementarea proiectului "Utilajele comunei DRAGOMIRESTI " si “Modernizare targ
comunal sat Radeni” - comuna Dragomirești , județul Vaslui - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .
Art. 7 .

aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului
"Utilajele comunei DRAGOMIRESTI " si “Modernizare targ comunal sat Radeni” comuna Dragomirești , județul Vaslui”- in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra”
, 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care intreaba conducerea Primariei ce sau facut cu sumele de bani ce au reprezentat taxa pentru paza bunurilor in situatia in care
a fost stabilita 35 lei pentru o gospodarie fiind angajati 5 agenti de paza iar in anul 2012
au fost angajati doar 3 persoane .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Grigore Benone
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

