ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 27 februarie 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. 391 din data de 21. 02. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 15 consilieri , din totalul de 15 consilieri , nici un
consilier nefiind absent .
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 - 15 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 – sa se
aleaga un presedinte de sedinta pentru 1 - sedinte ale consiliului local .
Domnul consilier Dorobat Marin propune ca presedinte de sedinta pentru 3 sedinte
consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier Chirila Vasile .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul Chirila Vasile sa fie
presedinte de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale consiliului local si cu 15 voturi
pentru , 0 contra si 0 abtineri .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Chirila Vasile - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile februarie –
aprilie 2014 si este rugat sa preia lucrarile sedintei .
Domnul consilier CHIRILA VASILE , președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.
II.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 2284
mp teren aferent Dispensar Uman la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredin
țare directa a
unei suprafețele de 5900 mp teren din domeniul privat al comunei , situata in
intravilan sat Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui .
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Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului
local nr. 2/31.01.2012 privind concesionarea prin încredin
țare directa a
suprafeței de 439,54 ha cu pasune in vederea pășunatului de către Asociația
Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești ;
IV. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantitatii de produse agroalimentare ce
se vor distribui persoanelor cele mai defavorizate in cadrul PEAD 2013 ,
solicitata din rezerva depozit central .
V.
Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul
II 2013 ;
VI. Raport anual de activitate viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
VII. Raport Primar privind modul de ducere la îndeplinire a actelor adoptate de
Consiliul Local si a actelor emise de Primar la comune Dragomirești ,
pentru anul 2013 .
VIII. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
IX. Întrebări – interpelări .
III.

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar – Turcu Aurel propune domnului președinte de ședința sa retragă de
pe ordinea de zi punctul cu privire la Analiza activitate Serviciul Voluntar Situații de
Urgenta pentru semestrul II 2013 pentru motivul ca seful serviciului situații de urgenta este
chemat la instruire Inspectoratul Județean Situații de Urgenta .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi care este
aprobata cu 15 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 unei suprafe
țe de 2284 mp teren aferent Dispensar Uman la
comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 2284 mp teren
aferent Dispensar Uman la comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezenta
raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei suprafețe de 2284 mp teren
aferent Dispensar Uman la comuna Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
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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 care propune stipularea in contractul de
concesiune ce se va întocmi ca spațiul concesionat sa fie pe durata cat Dispensarul Uman
funcționează ca nu cumva acest spațiu sa-si schimbe destinația si sa fie concesionat la
același preț derizoriu .
Este de acord cu concesionarea spațiului pentru dispensarul Uman pentru
desfășurarea de activitati medicale benefice pentru comunitatea locala .
= domnul consilier Zota Romel care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca nu
cumva suprafata de teren ce se doreste a fi concesionata sa fie folosita pentru alte
activitati decat cele medicale . Trebuie avut in vedere, ca concesionarul sa nu doreasca
cumva sa construiasca ceva si spatiul sa fie folosit pentru alte activitati .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – aprobarea
concesionarii unei suprafe
țe de 2284 mp teren aferent Dispensar Uman la comuna
Dragomirești , județul Vaslui ”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei
suprafețe de 2284 mp teren aferent Dispensar Uman la comuna Dragomire
ști , județul
Vaslui - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin încredin
țare directa a unei suprafețele de 5900 mp teren din
domeniul privat al comunei , situata in intravilan sat Dragomirești , comuna Dragomirești
, județul Vaslui.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredin
țare directa a unei
suprafețele de 5900 mp teren din domeniul privat al comunei , situata in intravilan sat
Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui” .
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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 vânzării prin încredințare directa a unei suprafețele
de 5900 mp teren din domeniul privat al comunei , situata in intravilan sat Dragomirești ,
comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone
care prezinta AVIZUL
comisiei de specialitate pentru „ buget , finante , administrarea domeniul public sau privat
....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „administratie publica , juridica si de disciplina, apararea ordinei
si linistei publice , a drepturilor cetatenilor … ....” din cadrul consiliului local la proiectul
de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca aceasta
suprafața de teren a fost cumpărata de către Primărie pentru sistemul de alimentare cu apa
din localitățile Dragomirești si Poiana Pietrei de la fostul proprietar cu suma de 40.000 lei
o suma mare in comparație cu suma care reiese acum din raportul de evaluare intocmit de
persoana autorizata . Oare care evaluare este buna cea de acum sau cea de atunci cand s-a
cumpărat terenul .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca atunci cat suprafața de teren a fost
cumpărata a fost o suprafața mai mare si anume de 8600 mp si erau alte preturi ,
proprietarul nefiind de acord cu alta suma mai mica iar Consiliul local avea nevoie de
acest teren pentru amplasarea bazinului si a stației de pompare pentru sistemul de
alimentare cu apa a localităților Dragomirești si Poiana Pietrei .
De asemenea la cumpărarea suprafeței de teren , suprafața si suma a fost aprobata de
către Consiliul local din acea perioada , proprietarul având preten
ția
sa vanda întreaga
suprafața din acest punct .
Suprafața propusa a se vinde este o suprafața de teren care nu folosește sistemului de
alimentare cu apa , fiind disponibila ( nefiind ingradita ) .
= domnul consilier Iacob Danut aduce la cunostiinta ca pretul stabilit in raportul de
evaluare este un pret prea mare pentru un teren din zona noastra .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
vânzării prin încredințare directa a unei suprafețele de 5900 mp teren din domeniul privat
al comunei , situata in intravilan sat Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui
- pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2

„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
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Art.
Art.
Art.
Art.

7.
8.
9.
10.

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 2

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin
încredințare directa a unei suprafețele de 5900 mp teren din domeniul privat al comunei ,
situata in intravilan sat Dragomirești , comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si
cu 13 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre privind
modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 2/31.01.2012 privind concesionarea
prin încredințare directa a suprafeței de 439,54 ha cu pasune in vederea pășunatului de
către Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local nr.
2/31.01.2012 privind concesionarea prin încredințare directa a suprafeței de 439,54 ha cu
pasune in vederea pă
șunat ului de către Asocia
ția Crescătorilor de Animale „Garofița”
Dragomirești ” .
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 modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local nr.
2/31.01.2012 privind concesionarea prin încredințare directa a suprafeței de 439,54 ha cu
pasune in vederea pă
șunatului de către Asociația Crescătorilor de Ani male „Garofița”
Dragomirești ”.
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 Băisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „administrație publica , juridica si de disciplina, apărarea ordinei
si liniștei publice , a drepturilor cetățenilor … ....” din cadrul consiliului local la proiectul
de hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut propune anularea contractului de concesiune intocmit
cu asociatia crescatorilor de animale Garofita Dragomiresti , aceasta suprafata cu pasune sa
fie administrata de catre consiliul local , care va depune si cerere pentru acordarea de
subventie de catre APIA Vaslui .
= domnul consilier Zota Romel – propune de asemenea anularea contractului de
concesiune cu asociatia Garofita Dragomiresti pentru motivul ca aceasta asociatie
incaseaza sume mari de bani de la APIA Vaslui , sume care nu sunt cheltuite corect de
catre conducerea asociatiei , nu se fac curatiri de pasuni comunale , pasunile sunt pline de
spini si arbusti netaiati , nu se da ingrasaminte cat trebuie .
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De asemenea atunci când este chemat sa dea explicații , președintele asociației ori nu
participa la ședința ori se eschivează nerăspunzând la întrebările adresate de către
consilierii local cu privire la sume cheltuite de către asociație .
= domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care arata ca proiectul de hotărâre
prezentat si initiat de catre Primar se refera la modificarea contractului de concesiune cu
acordul asociatiei in ceea ce privește prețul stabilit / ha pentru concesiune si alte modificări
intervenite ca urmare a Ordinului Comun nr. 407/2051/2013 a MADR si MDRAP pentru
aprobarea contractelor cadru de concesiune si închirierea a suprafețelor de pajiști aflate in
domeniul public/privat al comunelor .
Nu se pune problema încetării contractului de concesiune , acest lucru putându-se
realiza doar data se va iniția un proiect de hotărâre care sa fie insotit de raportul favorabil
al compartimentului din aparatul de specialitate al Primarului cat si Avizul favorabil al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local .
Concesionarea suprafeței de pasune a fost aprobata prin Hotărârea consiliului local
Dragomirești nr. 2/2012 iar acum se propune modificarea in plus a prețului/ ha .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 2/31.01.2012 privind concesionarea
prin încredințare directa a suprafeței de 439,54 ha cu pasune in vederea pășunatului de
către Asociația Crescătorilor de Animale „Garofița” Dragomirești - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre modificarea art. 3 din Hotărârea
Consiliului local nr. 2/31.01.2012 privind concesionarea prin încredin
țare directa a
suprafeței de 439,54 ha cu pasune in vederea pășunatului de către Asociația Crescătorilor
de Animale „Garofița” Dragomirești in general si cu 11 voturi „pentru” , 3 „contra” , 1
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre privind
stabilirea cantitatii de produse agroalimentare ce se vor distribui persoanelor cele mai
defavorizate in cadrul PEAD 2013 , solicitata din rezerva depozit central.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea cantitatii de produse agroalimentare ce se vor
distribui persoanelor cele mai defavorizate in cadrul PEAD 2013 , solicitata din rezerva
depozit central” .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezintă raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
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proiectul de hotărâre privind stabilirea cantitatii de produse agroalimentare ce se vor
distribui persoanelor cele mai defavorizate in cadrul PEAD 2013 , solicitata din rezerva
depozit central”.
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 discuții s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca distribuirea ajutoarelor alimentare se
va face acelora
și categorii de beneficiari ai Legii nr.
600 / 2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interven
ție comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania țiile
si atribu
instituțiilor implicare in planul european , cu modificările si completările ulterioare .
Conform adresei nr.1203 / 10.02.2014 a Consiliului Jude
țean Vaslui prin care ni se
comunica cantitatile de produse agroalimentare repartizate comunei din produsele ramase
in stoc din depozitul jude
țean Vaslui si anume 1700 litri ulei si 1852 cutii roșii in suc
propriu .
Propune ca pentru aceleasi categorii de persoane sa se distrubuie :
 Ulei – 1 litru / persoana beneficiara ,1667 persone + 1 l la 33 pensionari singuri ;
 Rosii in suc propriu – 1 cutii /persoana beneficiara , 1667 persoane si + 1 cutie la
185 persoane beneficiare (pensionari singuri , persoane cu handicap , someri si alte
drepturi) ;
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind stabilirea
cantitatii de produse agroalimentare ce se vor distribui persoanelor cele mai defavorizate in
cadrul PEAD 2013 , solicitata din rezerva depozit central - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cantitatii de produse
agroalimentare ce se vor distribui persoanelor cele mai defavorizate in cadrul PEAD 2013 ,
solicitata din rezerva depozit central in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Serviciu Situații
de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II 2013 – amanat pentru sedinta urmatoare a
consiliului local .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Raport anual de activitate viceprimar
(art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata in anul 2013 – la comuna Dragomireşti ”
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Ia cuvântul domnul Grigore Benone – viceprimar comuna care prezintă „Raport
anual de activitate viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata in anul
2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
Nefiind alte înscrieri la cuvânt se trece la votarea „Raportului anual de activitate
viceprimar (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata in anul 2013 – la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Raport Primar privind modul de
ducere la îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la
comune Dragomirești , pentru anul 2013” .
Ia cuvântul domnul Turcu Aurel – Primar care prezintă Raportul privind modul de
ducere la îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la
comune Dragomirești , pentru anul 2013 .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
Nefiind alte înscrieri la cuvânt se trece la votarea „Raportul privind modul de ducere
la îndeplinire a actelor adoptate de Consiliul Local si a actelor emise de Primar la
comune Dragomirești , pentru anul 2013 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0
„contra” , 1 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume Raport anual de activitate
consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul
2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Baisan Vasilica , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Chingalata Aurel , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Cirila Vasile , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Dorobat Marin , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Grigore Gheorghita , care prezinta Raportul anual
de activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Grigori Vasilica , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
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Da cuvantul domnului consilier Iacob Danut, care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Matei Turcanu Ioan , care prezinta Raportul anual
de activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013– la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Potorac Culita , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013– la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Taschina Nicolae Petru Maricel , care prezinta
Raportul anual de activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către acesta in anul 2013– la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Turcu Constantin , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013– la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvantul domnului consilier Zota Romel , care prezinta Raportul anual de
activitate de consilier local (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
acesta in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Întrebări – interpelări” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Gheorghita care aduce la cunostiinta domnului Primar ca
in localitatea Doagele este stricat podul de la troita si este necesar efectuarea urgenta a
lucrarilor de reparatii .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care doreste sa afle de ce in localitatea
Vladia la o anumita ora din noapte se stinge iluminatul public . Este numai la Vladia sau si
prin alte localitati .
De asemenea doreste sa afle de ce i s-a oprin indemnizatia de consilier pentru
sedintele din luna ianuarie 2014 .
= domnul Primar care propune repararea podului stricat din localitatea Doagele in
regim de urgenta iar iluminatul public se stinge la aceiasi ora din noapte in toate
localitatile comunei pentru a se face economie la energie la orele tarzii .
= domnul secretar Stoinea Geani care aduce la cunostiinta domnului consilier Matei
Turcanu Ioan ca indemnizatia a fost oprita la casierie pe baza de chitanta si virata inapoi in
conturile Primăriei pentru motivul ca acesta a fost sanctionat conform Hotararii consiliului
local Dragomirești pentru lipsa nemotivat de la 2 sedinte consecutive ale consiliului local .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Chirila Vasile
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

