ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 martie 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. 507 din data de 25. 03. 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 motivat : consilier Grigore Gheorghita absent motivat , fiind plecat
cu un membru al familiei la Spital .
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 - 14 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
aleagă un președinte de ședința .
Propune ca , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna februarie 2014 – domnul consilier CHIRILA VASILE , in
conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia
publica locala , republicata – sa preia lucraririle ședinței ordinare pentru luna martie
2014 .
Domnul consilier CHIRILA VASILE , președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

II.

III.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei , numarurului total de
posturi si statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Dragomirești pentru anul 2014 .
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea
resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii Situațiilor de
Urgenta pentru anul 2014 .
Proiect de hotărâre privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor privind
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gospodarirea localitatilor comunei Dragomiresti pentru anul 2014 ;
IV. Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul
II 2013 ;
V.
Raport Primar privind starea economica si sociala a comunei Dragomirești ,
judetul Vaslui , pentru anul 2013 .
VI. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
VII. Întrebări – interpelări .
Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
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
aprobarea organigramei , numarurului total de posturi si statul de funcții ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2014 ”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre aprobarea organigramei , numarurului total de posturi si statul de
funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragomirești pentru anul 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 aprobarea organigramei , numarurului total de posturi si statul de
funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragomirești 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 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 :
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= domnul consilier Zota Romel care arata ca in organigrama Primariei sunt 3
posturi pentru implementarea de proiecte si ar dori sa stie care sunt persoanele angajate
pe aceste posturi .
Persoanele angajate pe aceste posturi sau trebuie sa fie angajate pe aceste posturi
trebuie sa se ocupe de intocmirea de proiecte pentru comuna Dragomiresti , cu finantare
Europeana , proiecte care pana acum nu sunt intocmite deloc.
Nu se depune interes de catre conducerea Primariei pentru intocmirea de Proiecte
cu finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana .
Toate proiectele care se deruleaza sau care s-au derulat pe raza comunei sunt
intcmite de catre alte institutii din judet si anume Consiliul judetean sau Inspectoratul
Scolar , salariatii Primariei nedepunand interes pentru realizarea de proiecte , iar sumele
satabilite ca finantare sunt de la Guvernul Romaniei sau alte institutii si nu de la
Uniunea Europeana .
= domnul consilier Tasdchina Nicolae Petru Maricel care arata ca este deacord
cu numarul de posturi si organigrama Primariei dar si cu depunerea de intres din partea
Primariei pentru folosirea persoanelor angajate la întocmirea de proiecte .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca nu este deacord cu interventia
domnului consilier Zota in sensul ca toate proiectele care se doresc a se realiza pe raza
comunei sunt implementate de catre autoritatea locala care este comuna Dragomiresti prin
Primariei sau Scoala si apoi se primesc finantari de la Uniunea Europeana sau Bnaca
Mondiala prin diferite institutii ale statului ( Guvern , Inspectorat Scolar , Mediu ,etc) .
Toate proiectele care au primit finantare pana in prezent sunt realizate de catre Primarie
, Scoala si Primarie , sau Scoala , Comunitate locala , GAL , etc. si apoi sunt depuse la
organele in drept pentru finnatare .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei , numarurului total de posturi si statul de funcții ale aparatului de specialitate
al Primarului comunei Dragomirești pentru anul 2014 ”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri”
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri”
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri”
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionarii unei
suprafețe de 2284 mp teren aferent Dispensar Uman la comuna Dragomirești , județul
Vaslui - in general si cu 12 voturi „pentru” , 2 „contra” , 2„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
necesare gestionarii Situațiilor de Urgenta pentru anul 2014.
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Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor
umane, materiale si financiare necesare gestionarii Situațiilor de Urgenta pentru anul
2014” .
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 Planului local pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare gestionarii Situațiilor de Urgenta pentru anul 2014”.
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 înscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca anual aceste Planuri privind asisurarea
resurselor materiale , financiare si umane pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta se adopta de catre Consiliul local si cuprind atat resurse materiale si umane cat si
sume necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de prevenire si interventie
in situatii de urgenta .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare
gestionarii Situațiilor de Urgenta pentru anul 2014 - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea obligatiilor si
responsabilitatilor privind gospodarirea localitatilor comunei Dragomiresti pentru anul
2014 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre privind
stabilirea obligațiilor si responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei
Dragomirești pentru anul 2014 .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor privind
gospodarirea localitatilor comunei Dragomiresti pentru anul 2014 ” .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezinta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
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proiectul de hotărâre privind
stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor privind
gospodarirea localitatilor comunei Dragomiresti pentru anul 2014”.
Da cuvantul domnului Grigore Benone – viceprimar comuna care prezinta
Programul activitatilor edilitar gospodaresti ce se vor desfasura la nivelul comunei
Dragomiresti in cursul lunilor aprilie mai 2014 .
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 protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre 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 înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca pentru buna gospodarire a localitatilor
comunei trebuie folositi si beneficiarii de ajutor social care trebuie sa-si taie spinii si
vegetatia lemnoasa din zona de protectie a drumurilor comunale , satesti , strazi si chiar
ulite din sate . Daca aceste activitati nu se realizeaza de catre cei pusi sa faca aceasta
activitate trebuie de urgenta sa se suspende ajutorul social si chiar sa fie incetat pentru
neexecutarea orelor de munca in folosul comunitatii .
=domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca pentru realizarea activităților de
gospodărire a localităților trebuie sa fie fixata norma pentru fiecare persoana apta de
munca din beneficiarii de ajutorul social si care nu o realizează sa nu primească ajutor
social in acea luna .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca toți oamenii puși la munca in sate din
ajutorul social .
= domnul consilier Baisan Vasilica care arata ca trebuie stabilit traseu pentru fiecare
persoana apta de munca pe drumurile din localitate si la sfarsitul lunii sa fie controlati ce
au facut pe fiecare sector .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre stabilirea obligațiilor
si responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești pentru anul
2014 - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

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” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
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Art. 7 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 9 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre
stabilirea obligațiilor si
responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești pentru anul
2014 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume Analiza activitate Serviciu Situații de
Urgenta Dragomirești pentru semestrul II 2013 .
Da cuvântul domnului VARNACEA VASILE - Sef Serviciu Situatii de Urgenta care
prezintă Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești pentru semestrul II
2013” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Varnacea Vasile – sef Serviciu Situatii de Urgenta propune ca fiecare
consilier local , in satele pe care le reprezinta sa-si treaca in agenta de lucru si activitatea
de prevenire si stingere a incendiilor cu cetatenii din comunitatile locale , sa urmareasca in
zonele de competenta arderile miristilor si a vegetatiei uscate , arderile necontrolate care se
executa fara a avea permis de lucru cu foc deschis .
Se trece la votarea Analiza activitate Serviciu Situații de Urgenta Dragomirești
pentru semestrul II 2013 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri”
- este aprobat .

Se trece la punctul 5 al ordinei de zi Raport Primar privind starea economica si
sociala a comunei Dragomirești , judetul Vaslui , pentru anul 2013 .
Da cuvantul domnul Turcu Aurel – Primar al comunei Dragomiresti care prezinta
Raport privind starea economica si sociala a comunei Dragomirești , judetul Vaslui ,
pentru anul 2013 .
Pentru discutii s-au inscris :
= Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca la activitatea de
Sanatate trebuie adaugat in Raportul Primarului si declarari de epizootii , contract de
servicii cu Protan pentru preluarea deseurilor de origine animala , scoaterea animalelor la
pasunat precum si depistarea infractiunilor cu privire la exercitarea profesiei sanitar
veterinara fara drept ( fara licenta de anumite persoane in gospodarii proprii ) .
= domnul consilier local Zota Romel care doreste sa stie care sunt sumele cheltuite
la biblioteca comunala pentru anul 2013 .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca la capitolul Invatamant trebuie
aduse la cunostiinta urmatoarele :
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La liceu trebuie achitați bani de liceu urmărindu-se rezultatele din invatamant , cati
copii au terminat liceul iar scopul Scolii este de a face educație si nu invatamant .
Se trece la votarea Raport Primar privind starea economica si sociala a comunei
Dragomirești , judetul Vaslui , pentru anul 2013 in general si cu 14 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi „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 consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către
aceştia in anul 2013 – la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Primar care arata ca in sedinta urmatoare a Consiliului local va initia pu
proiect de hotarare cu privire la reparatii la fatada sediului consiliului local Dragomiresti
precum si pentru executia a doua portiuni de drum in localitatea Radeni .
Pentru reparatii la fatada exterioara a consiliului local in bugetul local sunt alocate
sume de aproximativ 50.000 lei .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca nu este deacor cu suma propusa de
catre Primar fiind foarte mare , pentru aceasta activitate fiind deajuns suma de 10.000 lei .
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

