ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 30 septembrie 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. 1181 din data de 24. 09. 2013 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 12 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 3
consilieri fiind absent nemotivat : consilier Taschina Nicolae Petru Maricel , consilier
Chirila Vasile – bolnav si Rusu Vasile .
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 - 12 voturi „ pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abtineri”.
Propune ca , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001
– privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata –
presedintele de sedinta ales pentru 3 sedinte consecutive ale consiliului local sa preia
lucrarile sedintei .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Iacob Danut - 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 adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in perioada
rece 15.11.2013 -15.03.2014 .

II.

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare a pieselor de
artilerie in vederea ambientalii unor monumente si opere comemorative prin
expunere statica .
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III.
IV.

Actualizare declarații de avere si declarații de interese pentru fiecare ales local .
Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar – Turcu Aurel propune domnului președinte de ședința sa i se dea
cuvantul cetateanului Iacob Vasile – veteran de razboi care solicita sa fie ascultat de catre
domnii consilieri locali cu privire la o suprafata de teren pe care o poseda si care este
tulburat in posesie de alte persoane .
De asemenea , propune includerea pe ordinea de zi a solicitarii de fonduri se catre
Cabinetul Medical Individual TOMAMED din localitatea Dragomiresti pentru amenajarea
spatiului din Dispensarul Medical Dragomiresti care va fi pus la dispozite pentru Centru de
Permanenta care este aprobat a se realiza prin Directia de Sanatate Publica Vaslui .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se da cuvantul domnului Iacob Vasile , din localitatea Dragomiresti , veteran de
razboi care aduce la cunostiinta domnilor consilieri despre nedreptatea care i se face cu
privire la o suprafata de 2700 mp pe care o poseda pe baza de conventie civila in punctul
numit Pe Deal si care nu este lasat sa o stapaneasca de catre de tarla vecinul Ciorpac
Gabriel din localitatea Poiana Pietrei .
Cu privire la aceasta suprafata de teren atat Primaria cat si Politia , Prefectura si
toate institutiile unde acesta s-a adresat nu-i rezolva problema , vecinul Ciorpac Gabriel
realizand gard de protectie a proprietatii si nu este lasat sa stapaneasca terenul proprietate .
Ia cuvântul domnul Primar Turcu Aurel care arata ca urmare a solicitării domnului
Iacob Vasile din localitatea Dragomirești , comisia de mas uratoare s-a deplasat in punctul
numit „ Pe Deal” la suprafata de teren reclamata unde a constatat ca aceasta suprafata de
teren este proprietate mostenitorilor Baisan Alverita cu titlul de proprietate pe numele
mostenitorilor Bisan Ion si Cislaru Maria , teren existand in fizic in suprafata masurata de
2700 mp avand ca vecin in partea de Nord pe numitul Margas Emil care a instrainat cu act
de vanzare cumparare in forma autentica numitului Ciorpac Gabriel care are imprejmuita
suprafata cumparata , avand investitie – livada .
In urma masuratorilor numitului Iacob Vasile nu-i convine lungimea aceste
suprafete , in partea de Vest , pentru ca terenul nu a fost lucrat o lunga perioada de timp ,
este ocupat de arbusti si spini , acesta solicitand marirea latimii si astfel intrand pe
proprietatea vecinilor .
Numitul Iacob Vasile nu detine acte de vanzare cumparare in forma autentica ci are
o conventie de vanzare cumparare incheiata intre acesta si un mostenitor .
Pentru rezolvarea litigiului , numitul Iacob Vasile a fost indrumat a lua legatura cu
proprietarii terenului si a se prezenta la Notarul Public in vederea intocmirii actului de
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vanzare cumparare in forma autentica ocazie cu care se va intocmi si schita cadastrala a
suprafetei de teren ( lungime / latime ) .
Ia cuvantul domnul consilier Iacob Danut care propune domnului Iacob Vasile ,
concetatean din localitatea Dragomiresti sa se prezinte impreuna cu proprietarul la Notarul
Public pentru intocmirea actelor de vanzare cumparare in forma autentica , ocazie cu care
se vor incheia si actele cadastrale din care vor esi cu exactitate lungime si latimea
suprafetei de teren si pe care o va stapani ca atare .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile
comunale din comuna Dragomirești in perioada rece 15.11.2013 -15.03.2014”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in perioada rece
15.11.2013 -15.03.2014 ”.
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 adoptarea Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomirești in perioada rece
15.11.2013 -15.03.2014”.
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 protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Iacob Danut propune ca in loc de nisip sa se achizitioneze zgura
pentru a pune pe drumurile comunale greu accesibile pe timp de iarna pentru ca in
cazul nisipului , acesta in caz de dezgheț si inghet - ingheata si nu se poate circula de
aceste porțiuni de drumuri cum ar fi drumul comunal spre Popești .
De asemenea , s-a vorbit de asigurarea circula
ției pe drumurile comunale dar ce
facem cu drumul pana la Doagele – care este drum județean si nu se intervine la timp de
catre organele județene pentru deblocare , la fel si drumul spre Rădeni care este tot
drum județean si daca ar fi după utilajele județene , drumul ar sta mult timp blocat .
Se vorbeste de interventia pe drumurile comunale blocate si de transportul unor
cantitati de nisip pe acestea dar care sunt fondurile alocate pentru aceasta acțiune .
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= domnul consilier Grigore Gheorghita care propune intervenția in caz de necesitate
si pe drumul județean Dragomirești – Doagele pentru ca pe acest drum nu intervine
mai deloc drumurile județene , decât comuna cu ce se poate . Astfel si in localitatea
Doagele sunt porțiuni de drumuri ; ex. Spre Biserica de aproximat 500 m , care
necesita administrarea de antiderapant , panta fiind mare cu risc de accidente atât la
coborâre cat si la urcare .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata in cazul in care se hotaraste achiziția si de alte
materiale in afara de nisip trebuiesc aprobate si sume de bani pentru aceste achizi
ții
pentru ca in cazul nisipului , acesta ar fi transportat din cariere proprii de pe raza
comunei cu atelaje proprii a beneficiarilor de ajutor social de la Legea 416/2001 si care
nu ar necesita costuri mari .
Pentru intervenția pe drumurile comunale , in caz de ne cesitate se va interveni cu
tractorul cu plug tractat a Primăriei iar in caz de înzăpezire se va interveni cu
buldoexcavator ce urmează a se contracta pentru sezonul rece .
=domnul secretar Stoinea Geani Nonel care arata următoarele :

Comandamentul comunal va asigura permanenta la telefon, având obliga
ția de a informa operativ
asupra relației din teren . Pentru a evita crearea unor situații critice se va asigura permanent un medic
la dispensarul comunal, pentru asigurarea asistentei medicale in cazuri de nașteri sau îmbolnăviri
grave. Pentru bolnavii ce nu pot fi tratați la dispensarul comunal, se vor asigura mijloace de transport
pana la spitalul cel mai apropiat, iar in cazul in care ambulanta nu poate ajunge in comuna, împreuna
cu medicul de la dispensarul medical, care are evidenta bolnavilor de diabet, celor cu probleme de
dializa si a gravidelor, se vor lua masuri de a fi transportați in timp util la spital .
Pe drumurile comunale din administrare se va asigura nisip : grămezi pe marginea drumului.
Se vor lua masuri de taiere a buruienilor si a mărăcinilor de pe zona drumului pentru a se împiedica
formarea de troiene ori suluri de zăpada.

Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind adoptarea
Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din
comuna Dragomirești in perioada rece 15.11.2013 -15.03.2014”. - 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”
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 9 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 10 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea Programului de
pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna
Dragomirești in perioada rece 15.11.2013 -15.03.2014”. - in general si cu 12 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0„abtineri” - este aprobat .
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Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea preluării in administrare a pieselor de artilerie in vederea ambientalii unor
monumente si opere comemorative prin expunere statica .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării in administrare a pieselor de artilerie
in vederea ambientalii unor monumente si opere comemorative prin expunere statica” .
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 preluării in administrare a pieselor de artilerie in
vederea ambientalii unor monumente si opere comemorative prin expunere statica”.
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 Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
familie, munca si protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care solicita sa fie informat despre costurile de transport
si de demilitarizare a acestei piese de artilerie si cine va suporta cheltuielile .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca in localitatea Doagele un cetatean pe
cheltuiala acestuia a realizat un monument istoric închinat solda
ților uciși pe front si
pentru ambientarea acestuia ar fi necesar de o piesa de artilerie care sa nu mai trebuiască
in alta parte .
Conform răspunsului primit de la Ministerul Apararii Nationale ca urmare a
solicitării noastre , o astfel de piesa de artilerie poate fi transferata fara plata unitatilor
administrativ teritoriale doar daca acestea vor suporta cheltuielile de dimilitarizare si de
transport pana la locul de expunere .
Aceste cheltuieli , conform unei adresa a aceleia
și instituții se ridica la aproximativ
5000 de lei .
=domnul Primar Turcu Aurel care propune transferul acestei piese de artilerie doar
daca se vor depista sume de bani in bugetul local pentru asigurarea transporului si
cheltuielile de dimilitarizare - fiind multe cheltuieli pe trimestru care trebuie acoperite .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
preluării in administrare a pieselor de artilerie in vederea ambientalii unor monumente si
opere comemorative prin expunere statica - 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”
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Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării in
administrare a pieselor de artilerie in vederea ambientalii unor monumente si opere
comemorative prin expunere statica in general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume Actualizare declarații de avere si
declarații de interese pentru fiecare ales local .
Ia cuvântul domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna Dragomirești care
reamintește domnilor consilieri obligația fiecărui ales local ca anual sa-si actualizeze
declarațiile de interese si declarațiile de avere .
Pentru ca nu sunt actualizate toate declarațiile de interese si avere pentru anul 2013
propune ca cei care mai au declarațiile de interese si declarațiile de avere actualizate sa se
depună la secretarul comunei .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care prezintă informarea
solicitata cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate ca titular si mostenire pentru
suprafetele de teren pentru familia Bour Vasile si Maria precum si demersurile intreprinse
in vederea acordarii de despagubiri pentru bunurile preluate in mod abuziv de catre stat in
baza Legii nr. 10 dupa Mohora Nastica si Neculai .
= domnul Primar care propune ca , Consiliul local sa participe la amenajarea
Centrului de permanenta cu suma de 5000 lei pe baza solicitarii scrise a SC Tomamed.
Se supune la vor propunerea facuta care este in interesul cetatenilor comunei si cu
12 voturi pentru , 0 contra si 0 abtineri este aprobata .
= domnul consilier Zota Romel care doreste sa fie chemat presedinte Asociatiei
Crescatorilor de Animale Garofita Dragomiresti pentru a da explicatii pentru sumele de
bani incasate si cheltuite de catre asociatie , nu numai sa depuna un raport succint .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca in legatura cu aceasta asociatie care a
luat teren in concesiune trebuie luate masuri de incetare a contractului incheiat pentru ca
nu se achita de obligatii . Suprafata de pasune sa o ia Primaria si sa o administreze si sa
realizeze si lucrarile ce se impun pentru mentinerea in bune conditii pentru pasunat .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca pentru beneficiarii de ajutor
social sa se dea sectoare de lucru pentru curatenie , santuri sau drumuri .
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

