ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 30 august 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. 1119 din data de 24. 08. 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 Dorobat Marin , Taschina Nicolae Petru
Maricel si Grigore Benone .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul Popescu Miriean Ioan consilier contabil
in aparatul de specialitate al Primarului , Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni .
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 - 11 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 .
Domnul consilier Baisan Vasilica propune ca președinte de ședința pentru 3 (trei )
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie ales domnul consilier Iacob Danut .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerii făcute si cu 14 voturi
pentru - domnul consilier Iacob Danut - este ales ca președinte de ședința pentru 3
ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile august – octombrie 2013 si este
rugat sa preia lucrarile sedintei .
Domnul consilier IACOB DANUT , președinte de sedinta - preia lucrarile sedintei
si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind alegere președintelui de ședința pentru 1 -3 ședințe ale
Consiliului Local .

II.

Proiect de hotărâre privind validare mandat de consilier a supleantului de pe listele
Partidului Democrat Liberal .
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III.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numarul de personal si statul
de functii ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului in baza OUG.
77/ 2013 .

IV.

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

V.

Raport privind lucrările si acțiunile efectuate de către Asociația Crescătorilor de
Animale „ Garofi
ța Dragomirești „ pe suprafața de pasune comunala
concesionata.

VI.

Intrebari – interpelari .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar – Turcu Aurel care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca
domnul Bour Vasile a adresat o cerere Primariei Dragomiresti prin care solicita sa fie
ascultat de catre Consiliul local in prima sedinta de consiliu cu privire la anumite litigii cu
terenul primit in proprietate si mostenire si casa mostenita dupa socrii .
Fata de cele aratate mai sus propune consiliului local ascultarea cetateanului Bour
Vasile din localitatea Dragomiresti care si este prezenta in sala de consiliu .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
I se da cuvantul domnului Bour Vasile care expune verbal problemele si litigiile pe
care acesta le are cu diferiti cetateni , despre suprafete de teren pe care comisia locala de
fond funciar nu vrea sa i le reconstituie ca mostenire dupa parinti , bunici , frati si socri si
anume :
- Mostenirea suprafetei de teren dupa socrii Mohora Nastica si Neculai la care nu
are dreptul alt mostenitor , sotia acestuia detinand testament ;
- Acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 10 pentru bunurile detinute de catre
socrii Mohora Neculai si Nastica si pe care Primaria aproba doar constructii dar
fara teren care nelegal spune ca l-a atribuit ;
- Reconstituirea suprafetelor de teren ca proprietate pe vechile amplasamente si nu
cat sunt inscrise in actele de proprietate ( titlu )care este intocmit nelegal ,
diferenta de teren fiind atribuita altor persoane ;
- Reconstituirea dreptului de proprietate ca mostenire dupa parintii decedati Bour
Neculai – si pe care Primaria nu doreste sa faca titlul de proprietate pe numele
sau ci pe numele fratilor sai care nici nu mai sunt .
- Reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafete de teren pentru care
acesta s-a adresat Instantei de Judecata si care nu au fost aprobate din vina
Primariei si a angajatilor sai ;
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- Procese la Instantele de Judecata pe care acesta le-a pierdut din vina Primariei –
Judecatorie , Tribunal , Curte de Apel , Inalta Curte de Casatie si Justitie ( lg.10)
bunuri si pentru teren cu Olaru , Balan , etc.
- Nereconstituirea de catre Comisia local pentru el a terenului din intravilan unde
sunt amplasate constructiile cumparate acum de Olaru Vasile de la Finantele
Publice Vaslui - nelegal ( dup aparerea acestuia ) .
- Nereconstituirea de catre comisia locala de fond funciar a tuturor suprafetelor pe
care le-a detinut inainte de colectivizare parintii sau bunici , strabunici ( Rogoz
Alecu ) , socri – fiind reconstituite pe parcele si tarla suprafete mai mici – iar
restul terenului fiind dat la altii .
- Petitie depusa la Prefectuara Vaslui , Guvern , Presedintie precum si DNA care
nu sunt rezolvate in favoarea sa din vina Primariei care da date nereale .
Ia cuvantul domnul Turcu Aurel Primar al comunei care aduce la cunostiinta ca
intradevar cetateanul Bour Vasile este in litigiu cu diferiti cetateni din comuna , cu
Primaria si chiar cu rudele acestuia , acesta adresandu-se instantei de judecata si pierzand
procese . Datele comunicate de catre institutia Primarului la solicitatea organelor de
cercetare sau Judecatorie sunt copii supa documente din arhiva unitatii .
In vederea rezolvarii litigiilor pe care Bour Vasile le are s-a deplasat in dese randuri
comisie si de la Institutia Prefectului Vaslui – Corpul de control a Prefectului – dar nu au
dus la nici un rezultat .
Ia cuvantul domnul secretar Stoinea Geani care propune prezentarea Consiliului
Local in prima sedinta a consiliului local o informare detaliata cu toate suprafetele de teren
reconstituite , pe mostenitori , bunuri luate abuziv de catre stat , etc.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind alegere
președintelui de ședința pentru 1-3 ședințe ale Consiliului Local” .
Domnul consilier Baisan Vasilica propune ca președinte de ședința pentru 3 (trei )
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie ales domnul consilier Iacob Danut .
Pentru discutii s-au inscris : NU SUNT
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegere
președintelui de ședința pentru 1-3 ședințe ale Consiliului Local - pe articole :
Art. unic . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind alegere președintelui de ședința
pentru 1-3 ședințe ale Consiliului Local - in general si cu 11 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind validare
mandat de consilier a supleantului de pe listele Partidului Democrat Liberal ” .
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind validare mandat de consilier a supleantului de pe listele
Partidului Democrat Liberal ” .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezintă
referatul de constatare la proiectul de hotărâre privind validare mandat de consilier a
supleantului de pe listele Partidului Democrat Liberal.
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 hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca persoanele care erau urmatoarele pe lista
de supleanti a Partidului Democrat Liberal , 2 persoane –si-au dat demisia – nemaifiind
mebri ai partidului fapt pentru care urmatorul supleant pe listele acestui partid politi si
care este conformat de organizatia judeteana a Partidului Democrat Liberal Vaslui – este
Palea Ion a carui mandat urmeaza sa fie validat .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind validare
mandat de consilier a supleantului de pe listele Partidului Democrat Liberal - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Mandatul consilierului Palea Ion fiind validat se trece la depunerea juramantului
de catre acesta .
Ia cuvantul domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata ca in conformitate cu
dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 215 /2001 – privind administraţia publica locala ,
republicata si art. 7 din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali, consilierii ale
căror mandate au fost validate depun in fata consiliului local următorul JURĂMANT , in
limba romana pe care va rog sa-mi permiteţi sa-l prezint :
Rog doamnele si domnii prezenti sa se ridice in picioare .
Domnul consilier Palea Ion citeste juramantul :
„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa tot ceea ce sta
in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dragomiresti . Aşa sami ajute Dumnezeu .”
Consilierul care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept .
Daca exista asemenea situații se anunța organismul politic din care face parte si se
precizează ca in viitoarea ședința se va proceda la completarea consiliului in condițiile art.
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33 din legea administrației publice locale . Nu sunt astfel de situații , consilierul Palea Ion
semnand juramantul citit in plenul sedintei de consiliu local .
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind validare mandat de consilier a
supleantului de pe listele Partidului Democrat Liberal in general si cu 12 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei , numarul de personal si statul de functii ale personalului din
aparatul de specialitate al Primarului in baza OUG. 77/ 2013”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă Nota de
fundamentare si proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numarul de
personal si statul de functii ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului in
baza OUG. 77/ 2013”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezenta
referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei , numarul de personal si statul de
functii ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului in baza OUG. 77/ 2013”.
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 Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administratie publica , juridica si de disciplica ....” 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 :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca cu privire la Organigrama Primariei de
ce nu se renunta la persoanele angajate la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta sofer , servant , sef SVSU , comuna nemaiavand autospeciala functionala si in localitatea
Ivanesti zilnic vine de la Vaslui un echipaj care sta non stop la Primarie pentru situatii de
Urgenta – Subunitate care deserveste si comuna Dragomiresti .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
Organigramei , numarul de personal si statul de functii ale personalului din aparatul de
specialitate al Primarului in baza OUG. 77/ 2013”. - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
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Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei ,
numarul de personal si statul de functii ale personalului din aparatul de specialitate al
Primarului in baza OUG. 77/ 2013”. - 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
aprobarea rectificării III a bugetului local pentru anul 2013 la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării III 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 III a bugetului local pentru anul 2013
la 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 .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care doreste sa afle ce semnifica cheltuieli cu
administratia publica care sunt programate a se cheltui din bugetul local , cat sunt
cheltuieli cu energia , cat cu lemnele , etc. – sunt sume mari de bani .
Pentru ca cetatenii sau unitatile economice sa mai plateasca RADIO si TV daca nu
au se poate face cerere anual la EON si se va scade din factura .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata sunt foarte curioase facturile de
la energie in ultima perioada care cuprind si certificate verzi si altele doar pentru a
incarca pe bietii oameni cu sume suplimnetare de bani si pe societati comerciale la fel
pentru a falimenta .
In Europa sunt mai multe firme de energie si de aia pretul de energie este mai
accesibil pentru ca daca nu-ti place , pleci la altul .
= domnul consilier Turcu Constantin care aduce la cunostiinta consilierilor ca s-au
schimbat modalitatile de facturare a energiei fiind factuart si un consum mediu pentru ati
lua banii .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca toate acestea se intampla pentru ca nu
este concurenta la energie si cei de la E-ON fac regulile si tot ce vor . Daca ar mai aparea
pe piata si alte societati de furnizare a energiei electrice altfel ar fi situatia .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
rectificării III a bugetului local pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
- 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”
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării III 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 5 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Asociație
Crescătorilor de Animale „ Garofița Dragomirești „ comuna Dragomirești .
Domnul Primar Turcu Aurel care arata ca la dosarul de sedinta este depusa 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 arata ca daca nu este prezent la
ședința președintele acestei Asociații a Crescătorilor de Animale - punctul din ordinea de
zi sa fie amant pentru ședința următoare a Consiliului local la care va fi invitat domnul
Bejenaru Ioan – Președinte al Asociației Crescătorilor de Animale ‚ „Garofița” .
Propune ca din sumele de bani de la Asociatia Crescatorilor de Animale sa se faca
pod pe pasunea sateasca din localitatea Babuta si Semenea , pod care este detiorat .
Ia cuvântul domnul consilier Zota Romel care arata ca la aceasta analiza a
activității asociației crescătorilor de animale trebuie sa fie prezent președintele care sa
răspundă la întrebările adresate de către consilierii locali .
Sa fie chemai presedintele si sa dea explicatii la cele scrise in raportul prezentat .
Nu sunt efectuate lucrarile pe pasunea comunala , buruieni , spini , ingrasaminte.
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 .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca curand se va deschide anul scolar si
Scoala de la Tulesti sta sa cada fiind cu risc de daramare .
De asemenea au fost transportate lemne pentru foc la Scoala iar oamenii pusi acola
sa le care si sa le pazeasca le-au vandut in sat . Sa se ia masuri urgente de depistare si
tragere la raspundere a persoanelor vinovate .
Gunoiul din gospodarii , atat cel de grajd cat si cel menajer este carat in drum unde
este facut platforma , oamenii nu mai respecta normele de igiena . Sa se ia masuri urgenta
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si viceprimarul comunei sa circule prin comuna pentru a depista si alte elemente care
contravin ordinei publice .
In legatura cu ajutorul social la Legea 416 sunt persoane care pana in prezent nu se
incadrau la ajutor social din cauza terenului detinut in proprietate si acum se incadreaza si
primesc acest ajutor . Sa se faca verificari in evidente si la gospodariile cetatenilor .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca pentru lucrarile de reparatii la
Scoala Tulesti nu se dau bani de la Inspectoratul Scolar , cladirea facand parte din
domeniul public al comunei si doar administrata de către Școala .
Pentru lucrările de consolidare si reparații vor trebui prinse sume de bani din bugetul
local al comunei Dragomirești .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca in legislatura veche nu s-a făcut nimic
su importante sume de bani care au fost repartizate bugetului local , nu sunt proiecte , nu
sunt Programe de reconstrucții a Școlilor , nu sunt atrase fonduri europene .
Tot se spune ca in fiecare ședința ca consilierii locali nu conlucrează pentru
realizarea de ceva . Propune consilierilor locali sa se unească si sa fie obligați salariații
Primăriei comunei Dragomirești sa facă Proiecte pentru atragere de fonduri europene pe
care comuna nu știe deloc sa le atragă , la ora actuala neavând nici un proiect cu finanțare
externa .
Sa se facă proiecte pentru modernizarea drumurilor comunale si sătești prin
asfaltare.
= domnul consilier Chirila Vasile care arata ca este necesar repararea drumului de pe
Valea Uliului spre satul Poiana Pietrei pe care nu se mai poate circula si drumul de dupa
deal fiindca este o groapa in drum si nu se poate trece .
Oamenii din sat nu mai fac treaba singuri , acestia trebuiesc lamuriti cu obligatiile pe
care le au cu privire la santuri si chiar sa fie obligati sa le curate .
= domnul consilier local Matei Turcanu Ioan care relatează ca tot se prostește
locuitorii comunei cu proiecte realizate si nu se face nimic . Propune sa se treacă la
asfaltari de drumuri .
Propune luarea unei masuri pentru inlocuirea caratului gunoiului menajer din sat cu
caruta si sa fie facut contract cu o autospeciala de carat gunoi .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca a ascultat cu mare atenție cele arătate
fiind notate problemele ridicate dar proiecte la comuna noastră s-au derulat si continuu este
interes din partea Primăriei de atragerea de noi fonduri prin Proiecte cu finanțare
europeana dar se așteaptă deschiderea de sesiuni de depunere , fiindcă acestea nu se depun
oricum ci in baza la documentații si avizări conform Ghidului .
Proiectele realizate de noi sunt cunoscute in comunitate iar pentru cei care nu le
cunosc pot fi vizualizate si pe pagina proprie de internet a Primăriei .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Iacob Danut
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

