ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 28 iunie 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. 462 din data de 21. 06. 2013 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 12 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 5
consilieri fiind absent nemotivat : consilier Olaru Vasile , Matei Turcanu Ioan , Grigore
Benone.
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul Popescu Miriean Ioan consilier contabil
in aparatul de specialitate al Primarului , Raileanu Mihail – delegat sătesc 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 - 12 voturi „ pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abtineri”.
Propune ca , domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel - ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile maiiulie 2013, in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 –
privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata sa preia
lucrarile sedintei .
Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel , președinte de sedinta - preia
lucrarile sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafe
țe de 52486 mp
aferent construcțiilor Ferma cumpărata de către Olaru Vasile si înscrisa in Cartea
Funciara nr. 70185 din sat Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui .

II.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 19947 mp
aferent construcțiilor - Ferma comparate de către Gheata Vasile Daniel si înscrisa
in Cartea Funciara nr. 70166 din sat Dragomire
ști , punctul Rampa , comuna
Dragomirești , județul Vaslui .

III.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Olaru
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Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate de laședințe
3
consecutive ale consiliului
local Dragomirești .
IV.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de delegat sătesc a domnului
Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru satul Rădeni .

V.

Proiect de hotărâre privind numirea delegatului sătesc pentru satul Belzeni .

VI.

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de țiasisten
personali si
indemnizațiile de însoțitori ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al
anului 2013 .

VII.

Proiect de hotărâre privind stabilirea de activitati ce vor fi efectuate in folosul
comunitatii in domeniul serviciilor publice de către persoane a căror sanc
țiune cu
amenda a fost înlocuita in baza unei Hotărâri judecătore
ș ti ramase definitiva si
irevocabila .

VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul
2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
IX.

Proiect de hotărâre privind reevaluarea bunurilor cuprinse in inventarul bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomire
ști, si însușirea de către
Consiliul local .

X.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele
afectate de inundațiile din data de 8 iunie 2013 .

XI.

Analiza lucrărilor si acțiunilor efectuate de către Asociația Crescătorilor de
Animale „ Garofi
ța Dragomirești „ pe suprafața de pasune comunala
concesionata.

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier Zota Romel propune modificarea ordinei de zi prin amânarea a doua
puncte din ordinea de zi si anume :
I.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii / vânzării unei suprafețe
de 52486 mp aferent construcțiilor Fermei cumpărate de că tre Olaru Vasile
si înscrisa in Cartea Funciara nr. 70185 din sat Dragomire
ști , comuna
Dragomirești , județul Vaslui .

II.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii / vânzării unei suprafețe
de 19947 mp aferent construcțiilor Fermei comparate de către Gheata Vasile
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Daniel si înscrisa in Cartea Funciara nr. 70166 din sat Dragomirești , punctul
Rampa , comuna Dragomirești , județul Vaslui .
IX. Proiect de hotărâre privind reevaluarea bunurilor cuprinse in inventarul
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomire
ști, si însușirea de
către Consiliul local .
=Domnul consilier Zota Romel care arata ca cele doua proiecte de hotarare ce priveste
concesionarea suprafetelor de teren aferent cladirilor cumparate de la Finantele Publice raportul de evaluare este cu o suma prea mare fata de puterea de cumparare a terenuilui
de pe raza comunei Dragomirești .
De asemenea aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca aceste rapoarte de
evaluare sunt opera Primarului comunei reieșind o valoare mare doar la o suprafata de
teren iar la cealalta valoarea este mai mica .
Propune executarea de rapoarte de evaluare cu alta firma .
= Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca valoarea la terenul din
punctul Rampa este prea mare in raport cu valoarea terenului din imediata vecinatate a
vatrei de sat.
Propune sa se faca o noua evaluare si abia dupa sa se hotarasca in consiliul local
pentru ca proprietarii constructiilor si asa au cheltuit o groaza de bani .
Se supune la vot propunerile făcute si cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si
0 „abtineri” propunerea de amânare este aprobata .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionarii / vânzării unei suprafețe de 52486 mp aferent construcțiilor
Fermei cumpărate de către Olaru Vasile si înscrisa in Cartea Funciara nr. 70185 din sat
Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui – amânat pentru ședința următoare
a consiliului local pentru motivul ca prețul stabilit in raportul de evaluare este prea
mare,sa se faca o alta evaluare fiind aprobata amânarea cu „12” voturi pentru, „o”
abțineri , „0” voturi contra .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionarii / vânzării unei suprafețe de 52486 mp aferent construcțiilor
Fermei cumpărate de către Olaru Vasile si înscrisa in Cartea Funciara nr. 70185 din sat
Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui – amânat pentru ședința următoare
a consiliului local pentru motivul ca prețul stabilit in raportul de evaluare este prea mare
si este stabilit si pentru concesiune , fiind aprobata amânarea cu „12” voturi pentru,
„o” abțineri , „0” voturi contra .
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Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier a domnului Olaru Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate
de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local Dragomirești” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Olaru
Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local
Dragomirești.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
referatul de constatare la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
a domnului Olaru Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 ședințe consecutive ale
consiliului local Dragomirești .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin care prezintă Raportul
comisiei de validare din cadrul consiliului local la proiectului 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 :
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind încetarea
mandatului de consilier a domnului Olaru Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate de la 3
ședințe consecutive ale consiliului local Dragomirești - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de
consilier a domnului Olaru Vasile , ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 ședințe
consecutive ale consiliului local Dragomirești - in general si cu 12 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de delegat sătesc a domnului Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru
satul Rădeni” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de delegat sătesc a domnului
Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru satul Rădeni.
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Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
referatul de constatare la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de delegat
sătesc a domnului Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru satul Rădeni .
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 Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca nu este deacord cu
propunerea de încetare a mandatului de delegat satesc a domnului Raileanu Mihail fiindcă
acesta este unul din cei mai gospodari cetateni din aceasta localitate si reprezenta foarte
bine in consiliul local pe cetățenii acestei comunitati care este fara consilier local .
Fata de cele aratatate mai sus va vota contra proiectului de hotarare .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca incetarea de drept a mandatului de
delegat satesc a domnului Raileanu Mihail survine ca urmare a validarii mandatului de
consilier a supleantului inscri pe listele USL – Rusu Vasile care este din localitatea Radeni
, ocazie cu care aceasta localitate va fi reprezentata de catre consilierul local nemifiind
nevoie de delegat satesc .
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind încetarea
mandatului de delegat sătesc a domnului Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru satul
Rădeni - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 1 „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 1 „contra” , o „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 1 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de delegat
sătesc a domnului Răileanu Mihail , delegat sătesc pentru satul Rădeni - in general si cu
11 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
numirea delegatului sătesc pentru satul Belzeni” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind numirea delegatului sătesc pentru satul Belzeni precum
si procesul verbal incheiat la adunarea sateasca din localitatea Belzeni in care s-a
procedat la alegerea din randul satenilor a delegatului satesc Cojoc Vicu .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
referatul de constatare la proiectul de hotărâre privind numirea delegatului sătesc pentru
satul Belzeni .
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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 arata ca domnul Cojoc Vicu a fost consilier
local pentru localitatea Belzeni a carui mandat a fost incetat ca urmare a demisiei acestuia
si nu cred ca este corect ca tot aceiasi persoana sa fie numita si in calitatea de delegat
satesc pentru aceiasi localitate .
De asemenea , solicita alegerea de delegati satesti pentru toate localitatile din
comunala care nu sunt reprezentate in consiliul local de catre un consilier local si nu numai
satul Belzeni . In aceiasi situatii mai sunt si localitatile : Semenea , Ciuperca si Babuta .
Fata de cele aratate mai sus propune neaprobarea proiectului de hotarare pana cand
initiatorul nu vine cu propuneri de delegat satesc pentru toate localitatile care nu au consilir
local .
= domnul Turcu Aurel – Primar al comunei care arata ca , cetățeanul Cojoc Vicu a
depus cerere pentru renunțarea la funcția de consilier local din motive personale iar in
adunarea săteasca care a avut loc in localitatea Belzeni , concetățenii acestuia au venit cu
propuneri de delegat sătesc fiind ales in uninanimitate de voturi .
De asemenea , pentru localitățile amintite mai sus de către domnul consilier Iacob
Danut – acestea sunt reprezentate in consiliul local de ceilalți consilieri locali pentru ca
acestea sunt catune mici cu aproximativ 19-22 de gospodarii .
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind numirea
delegatului sătesc pentru satul Belzeni - pe articole :
Art. 1 . neaprobat cu 0 voturi „pentru” , 11 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . neaprobat cu 0 voturi „pentru” , 11 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . neaprobat cu 2 voturi „pentru” , 11 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind numirea delegatului sătesc
pentru satul Belzeni - in general si cu 0 voturi „pentru” , 11 „contra” , 1 „abtineri” nu este aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea numărului de asistenți personali si indemnizațiile de însoțitori ai persoanelor
cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2013” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali si
indemnizațiile de însoțitori ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului
2013” .
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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 aprobarea numărului de asistenți personali si indemnizațiile
de însoțitori ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2013 .
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 Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Turcu Constantin care arata domnilor consilieri ca numarul
persoanelor cu handicap grav de pe raza comunei Dragomiresti difera luna de la luna in
functie de certificatele medicale eliberate de catre Comisia de Expertiza Medicala – fiind
persoane care ies ( persoane decedate sau care nu mai au gradul 1 ) si persoane noi care
intra ( acele persoane care au certificat medical nou de handicap gradul 1 ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
numărului de asistenți personali si indemnizațiile de însoțitori ai persoanelor cu handicap
grav pentru semestrul II al anului 2013 - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

„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 numărului de
asistenți personali si indemnizațiile de însoțitori ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul II al anului 2013 - in general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilirea de activitati ce vor fi efectuate in folosul comunitatii in domeniul serviciilor
publice de către persoane a căror sancțiune cu amenda a fost înlocuita in baza unei
Hotărâri judecătorești ramase definitiva si irevocabila”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea de activitati ce vor fi efectuate in folosul

8

comunitatii in domeniul serviciilor publice de către persoane a căror sancțiune cu amenda
a fost înlocuita in baza unei Hotărâri judecătorești ramase definitiva si irevocabila ”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezenta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotărâre privind stabilirea de activitati ce vor fi efectuate in folosul comunitatii in
domeniul serviciilor publice de către persoane a căror sancțiune cu amenda a fost
înlocuita in baza unei Hotărâri judecătorești ramase definitiva si irevocabila”.
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 protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris : nu sunt
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
stabilirea de activitati ce vor fi efectuate in folosul comunitatii in domeniul serviciilor
publice de către persoane a căror sancțiune cu amenda a fost înlocuita in baza unei
Hotărâri judecătorești ramase definitiva si irevocabila”. - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea de activitati ce vor fi
efectuate in folosul comunitatii in domeniul serviciilor publice de către persoane a căror
sancțiune cu amenda a fost înlocuita in baza unei Hotărâri judecătorești ramase definitiva
si irevocabila ”. - in general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0„abtineri” - este
aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul 2013 la comuna Dragomire
ști ,
județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul
2013 la comuna 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 rectificării I a bugetului local pentru anul 2013 la
comuna Dragomirești , județul Vaslui ”.
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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 înscris :
= Domnul consilier Zota Romel care arata ca sunt aprobate sume pentru bugetul local al
comunei Dragomirești dar la nivel local nu se realizează nimic .
Sunt sume aprobate pentru UNICEF dar pentru ce activitati sunt aceste sume ?
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca in rectificarea bugetului local trebuie
inscrise sume si pentru plata navetei cadrelor didactice si cheltuieli de capital pentru
lucrarile efectuate la institutiile de invatamant .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
rectificării I a bugetului local pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
- pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării I a
bugetului local pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si
cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
reevaluarea bunurilor cuprinse in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
comunei Dragomirești, si însușirea de către Consiliul local”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind reevaluarea bunurilor cuprinse in inventarul bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al comunei Dragomirești, si însușirea de către Consiliul
local”.
De asemenea propune – amânarea proiectului de hotărâre pentru ședința
următoare a consiliului local pentru motivul ca trebuie reevaluate toate bunurile din
domeniul public si privat al comunei , fiind aprobata amânarea cu „12” voturi pentru,
„o” abțineri , „0” voturi contra .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca trebuie evaluate toate bunurile din
domeniul public si privat ale comunei nu numai construcțiile din domeniul public
conform notei de control emise de către Curtea de Conturi Vaslui .
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Se trece la punctul 10 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele afectate de inundațiile din data de
8 iunie 2013 .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele
afectate de inundațiile din data de 8 iunie 2013” .
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 unor ajutoare de urgenta pentru persoanele
afectate de inundațiile din data de 8 iunie 2013”.
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 Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca toate locuintele din
comuna trebuiau sa fie asigurate obligatori prin efectul Legii si fiecare proprietar de casa
care a fost afectat de inundatiile din 8 iunie 2013 sa faca cereri la firmele de asigurari de
care depind in vederea recuperarii sumelor din despagubiri .
= Domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca in data de 8 iunie 2013 au fost caderi
abundente de precipitatii care au condus la inundarea gospodariilor din apropierea
canalului de scurgere din localitatea Dragomiresti si Doagele .
Urmare a acestor inundatii s-a deplasat o comisie formata din reprezentanti ai
Prefcturii Vaslui , Inspectoratul de Stat in Constructii Vaslui , Serviciul de Gospodarire a
Apei si Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui – ocazie cu care s-au
facut constatari in localitatea Doagele si Dragomiresti .
Pentru localitatea Doagele la constructiile inundate s-au facut propuneri de acordare
a unui ajutor de urgenta de catre Guvern iar la locuintele din localitatea Dragomiresti ,
fiind inundate anexele din gospodarii se poate stabili un ajutor de urgenta din partea
bugetului local .
Fata de cele aratate mai sus , fiind facute si cerere de catre proprietari la firmele de
asigurari , propunem acordarea din bugetul local a unei sume pentru repararea
stricaciunilor urgente la gospodariile populatiei inundate , fiind locuinte la drumul
National DN 2 F chiar in centrul localitatii Dragomiresti iar pentru cele din localitatea
Doagele se vor primi sume de la Guvern prin Hotarare .
Propune suma de 300 lei / gospodarie inundata .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca la stabilirea sumelor de bani sa se tina
seama si de venituri realizate de catre membrii familiilor inundate .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
unor ajutoare de urgenta pentru persoanele afectate de inundațiile din data de 8 iunie
2013- pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare de
urgenta pentru persoanele afectate de inundațiile din data de 8 iunie 2013 - in general si
cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Asociație
Crescătorilor de Animale „ Garofița Dragomirești „ comuna Dragomirești , județul
Vaslui .
Se da cuvântul domnului Bejenaru Ion – președinte al Asociației Crescătorilor de
Animale Garofița Dragomirești care dorește sa prezinte o informare cu privire la
activitățile si lucrările efectuate de către Asociația Crescătorilor de Animale in anul 2012
pe suprafața de teren concesionata de la Consiliul Local .
Ia cuvântul domnul consilier Iacob Danut care doreste sa raspunda domnul
Bejenaru Ioan – Președinte al Asociației Crescătorilor de Animale ‚ „Garofița” la
urmatoarele :
- Care este suprafata de pasune concesionata ;
- Cati bani s-au incasat la Asociatie ;
- Cati bani s-au cheltuit ;
- Cati spini au fost taiati , pe ce suprafata in ce localitate si cu ce sume ;
Ia cuvântul domnul consilier Zota Romel care arata ca la aceasta analiza a
activității asociației crescătorilor de animale trebuie sa răspundă la întrebările adresate
de către consilierii locali si anume :
- ce sume de bani s-au cheltuit pentru realizare santurilor de scurgere a apei de pe
pasunea comunala in anul 2012 :
- ce cantitati de ingrasaminte chimice s-au administrat pe pasunile comunale
concesionate , cu ce utilaje s-au realizat , ce sume au fost cheltuite pe aceasta
activitate , ce cantitati s-au administrat pe sate si de ce nu au fost chemati
consilierii locali cand s-a facut aceasta activitate .
- solicita prezentarea unui raport scris despre toate activitatile cu sumele incasate
si cheltuite de catre Asociatia Crescatorilor de Animale .
Ia cuvantul domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care doresta sa afle
de la presedintele Asociației Crescătorilor de Animale Garofița daca sunt probleme a
asociației in legătura cu medicul veterinar .
Propune prezentarea de către președintele asociației crescătorilor de animale a
unui raport scris cu răspuns la întrebările adresate de către consilierii locali .
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Ia cuvantul domnul consilier IACOB Danut care arata ca de cand s-a votat cu
aprobarea concesionarii suprafetei de pasune comunala el nu a fost deacord cu aceasta
asociatie a cresacatorilor de animale si aceasta sa fie administrata de catre Primarie
care va efectua si lucrarile impuse de lege pentru intretinere .
Lucrarile de curatire a izlazului comunal nu s-a efectuat pe toate suprafetele de
teren din sate , izlazul comunal fiind plin cu spini , arbusti si alte specii de buruieni .
Trebuie cautati oameni pentru aceste activitati .
Ia cuvantul domnul consilier Turcu Constantin care arata ca cum poate sa
raspunda cineva la intrebarile puse daca acestea mai mult au fost stigate decat adresate .
La sedintele de consiliul local ar trebui sa se discute calm , de a se pune intrebari
calme pentru a se putea si primi raspuns de la persoana de la care se asteapta raspuns ,
nu cu nervi si strigate asa cum se intampla in sedintele consiliului local din ultima
perioada de cand au venit domni consilieri noi si care nu prea stiu despre regulamente.
Se trece la votarea propunerii de amânare a punctului din ordinea de zi ”Analiza
activitate Asociație Crescătorilor de Animale „ Garofița Dragomirești” - comuna
Dragomirești , județul Vaslui si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0„abțineri” - este
aprobat fiind amânat pentru ședința următoare a consiliului local pentru motivul ca nu
este prezent președintele acestei asociații .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Taschina Nicolae Petru Maricel
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

