ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 ianuarie 2014 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. 21 din data de 24. 01. 2014 .
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 Taschina -Nicolae Petru- Maricel .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul delegat satesc Cojoc Vicu – delegat
pentru localitatea Belzeni , domnul Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul
de specialitate al Primarului comunei Dragomirești .
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 , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna noiembrie 2013– domnul consilier Dorobat Marin , in
conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia
publica locala , republicata – sa preia lucraririle sedintei ordinare pentru luna ianuarie
2014 .
Domnul consilier DOROBAT MARIN
, președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către
persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2014 .

II.

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui pentru anul 2014 .

III.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei
prin divorţ pe cale administrativa la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui .
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IV.

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 adăugarea a
inca 3 puncte si anume :
V.
Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor
cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2014 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui
VI.

Proiect de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea
de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi
naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui

VII. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Comunei
Dragomirești a suprafeței de 900 mp teren din intravilanul localității
Popesti , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii .
Se supune la vot propunerile facute 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
adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul
beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,
modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul
2014 .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte
de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat , modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui pentru anul 2014.
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 adoptarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte de munca
din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
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garantat , modificata si completata ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui
pentru anul 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 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 administrație publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotărâre 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 . Sa nu sa se foloseasca Legea
416 pentru a se face lucrari de curatenie pe izlazul comunal care este concesionat de catre
o asociatie a crescatorilor de animale si care au obligatia efectuarii acestor lucrarii primind
si subventie pe suprafata de la APIA .
= 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 si nu numai trecute pe hartie .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca pentru realizarea acestor
lucrari si servicii trebuie stabilite pentru fiecare persoana apta de munca locul unde sa
efectueze si ce sa efectueze , sa stie exact santul sau drumul care trebuie executat .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – adoptarea Planului
de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a
fi efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata
ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2014 - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea Planului de acţiuni
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi
efectuate de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificata si completata
ulterior - la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2014 - 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 stabilirea
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de
însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2014 la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap
grav pentru semestrul I , anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul 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 stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I ,
anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui.
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 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 Iacob Danut care arata ca este foarte bine ca in acest an se pot
angaja pentru persoanele cu handicap grav asistenți personali , fie ei si numai 10 , bine ar
fi fost sa fie angajați toti 46 de asistenți .
Pentru stabilirea celor 10 persoane care vor trebui sa fie angajați nu cred ca se pot
stabili reguli anume pentru angajare dar se pot efectua anchete sociale la domiciliile
persoanelor bolnave si se vor face propuneri de angajare doar pentru acele persoane care
merita in funcție de boala care suferă .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca se vor studia toate dosarele cu
persoanele bolnave si persoanele care au fost ca asistenți personali in vederea angajarii
stabilindu-se necesitatile fiecaruia .
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= domnul Stoinea Geani – secretar care arata ca la dosarele de angajare vor trebui
depuse cereri din partea asistentilor personali la care sa fie anexate toate documentele
stipulate de lege pentru angajare inclusiv cazieru juridic si inregistrarea la AJOFM precum
si fisa medicala de angajare de care se vir tine seama la evaluare . De asemenea se vor
intocmi anchete sociale la persoanele bolnave pentru a se stabili gradul de ocupare a
asistentului personal fata de persoana bolnava , ancheta sociala in care se va propune
angajarea sau nu a acestei persoane.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind stabilirea
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de
însoţitor ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2014 la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .

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

„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 stabilirea numărului de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I , anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui”in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativa la
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin
divorţ pe cale administrativa la comuna Dragomirești , judeţul 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 Grigore Benone care arata ca daca sotii sunt deacord si
nu au copii minori se pot desparti in fata ofiterului de stare civila . La dosarul ce se
depune trebuie depusa si o chitanta cu achitarea taxei de divort care este cam mare cea
propusa de catre Camera Notarilor Publici in suma de 500 lei . Au fost cazuri cand
cetatenii au venit sa divorteze si au renuntat din cauza pretului mare stabilit.
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind stabilirea
taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativa la comuna
Dragomirești , judeţul 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 stabilirea taxei speciale pentru
desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativa la comuna Dragomirești , judeţul
Vaslui - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii
de necesitate cauzate de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti
–judeţul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea de
ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale ,
incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul 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 .
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 Iacob Danut care arata ca orice cetatean aflat in dificultate
trebuie ajutat de catre autoritatea locala .
Trebuie ajutat si proprietarul casei de locuit care a ars in totalitatea in iarna anului
2013 , 30 noiembrie , ramanand pe drumuri atat proprietara Bour Maria cat si fiul Bour
Aurel si nepotul Bour Doru Nicolae . Pentru acest caz s-au depus eforturi pentru
amenajarea unui spatiu pentru perioada de iarna dar trebuie sume pentru acoperis si
altele .
= domnul consilier Baisan Vasilica arata ca pentru aceste cheltuieli se pot face
liste cu materialele si sumele necesare .
= domnul Primar propune ca ajutor pentru casa care a art in totalitate suma de 3.000
lei , suma care nu este indeajuns dar este un ajutor din partea autoritatii locale ,
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proprietarul fiind obligat in conditiile legii sa se asigure obligatoriu . Daca era asigurat
facultativ si pentru incendiu cu o prima de 90 lei / an acesta ar fi primit de la firma de
asigurari suma de 10.000 de euro pentru casa distrusa in totalitate .
Cu aceasta ocazie propune domnilor consilieri medietizarea prin localitatile comunei
a obligativitatii fiecarui cetatean sa se asigure obligatori si facultativ pentru alte riscuri
pentru a putea primi in caz de calamitate sau situatie de urgenta sumele necesare
reparatiei stricaciunilor .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind stabilirea
de situaţii deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de
necesitate cauzate de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –
judeţul 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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite
pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de
calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui - in
general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 900 mp teren din
intravilanul localității Popesti , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea
concesionarii” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a
suprafeței de 900 mp teren din intravilanul localității Popesti , comuna Dragomirești ,
județul Vaslui 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 Iacob Danut care arata ca terenul care urmeaza sa fie
intrat in proprietatea privata a comunei sa fie vandut sau concesionat prin licitatie
publica fiindca sunt si alte persoane necajite in comuna care pot primi teren pentru
constructia de case in functie de numarul de copii si problemele avute .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind trecerea în
domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 900 mp teren din intravilanul
localității Popesti , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii - 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 trecerea în domeniul privat al
Comunei Dragomirești a suprafeței de 900 mp teren din intravilanul localității Popesti ,
comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii - 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
adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2014 ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui pentru anul 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 hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca trebuie amanta sedinta de
consiliu cu 5 zile sau macar cu o zi pentru a putea lua un exemplar din proiectul de
buget pentru anul 2014 si pentru a-l studia impreuna cu un contabil fiindca sunt sume
prinse prea multe la Situatii de Urgenta precum si la alte capitole care trebuie studiate
cu atentie , precum cheltuieli cu reparatiile la autospeciala Pompieri care este abia luata
, cheltuieli la autovehicol transport elevi , etc.
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca sumele sunt prinse in bugetul local la
capitolele la care se considere ca sunt necesare , daca va fi nevoie se vor cheltui daca
nu va fi nevoie nu se vor cheltui si vor fi redirectionati la o eventuala rectificare a
bugetului local .
= domnul Zota Romel care arata ca sumele in bugetul local sunt prinse acolo unde a
vrut Primarul si nu unde este neaparat necesar .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca daca sedinta nu se poate amana cu 5
zile pentru studierea proiectului de buget sau macar cu o zi , va parasi sedinta de
consiliul local .
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Domnii consilieri Iacob Danut- membru PDL , Zota Romel si Matei Turcanu Ioan –
membrii PP-DD – parasesc sedinta consiliului local , nefiind deacord cu procedurile de
adoptare a bugetului local .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2014 - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 4 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 5 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 6 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 7 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 8 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 9 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 10 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 11 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 12 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 13 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 14 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 15 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 16 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 17 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind privind adoptarea bugetului
local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2014 - in general si cu 14
voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .

Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Primar – Turcu Aurel care aduce la cunostiinta domnilor consilieri si
invitatilor ca toti consilierii locali alesi si validati trebuie sa respecte Regulamentul de
Organizare si Functionare a Consiliului Local Dragomiresti , Regulament care a fost
aprobat de catre actualul consiliu local prin Hotararea nr. 8 / 2012 cu votul a 15
consilieri local .
In prezentul Regulament local sunt stipulate si anumite sanctiuni pentru indisciplina
la lucrarile sedintelor consiliului local , sanctiuni care o parte se pot aplica de catre
presedintele de sedinta si altele de catre consiliul local prin Hotarare .
Avem in consiliul local o parte de consilieri locali care au venit au stat prezenti la
cateva proiecte de hotarare dupa care fara motiv la proiectul de hotarare cu privire la
adoptarea bugetului local au parasit lucrarile sedintei , ceeea se nu este normal a se
intampla in sedinte de consiliu local unde urmeaza a fi dezbatute proiecte de hotarari
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care privesc pe cetatenii comunei , cetateni care le-au si dat mandate de consilieri locali
acestora - , nesemnad nici un Aviz ( ca sunt sau nu deacord cu proiectele prezentate) si
nici in condica de prezenta .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Dorobat Marin
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

