ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 aprilie 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. 552 din data de 24. 04. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 12 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 3
consilieri fiind absenti motivat : consilier Taschina Nicolae Petru Maricel avand
solicitari la Dispensarul Veterinar, Rusu Vasile fiind plecat la o inmormantare su Chirila
Vasile care este bolnav .
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 – sa se
aleaga un presedinte de sedinta pentru 1 -3 sedinte ale consiliului local .
Domnul consilier Zota Romel propune ca presedinte de sedinta pentru 3 sedinte
consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier Matei Turcanu Ioan .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul Matei Turcanu Ioan sa fie
presedinte de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale consiliului local si cu 12 voturi
pentru , 0 contra si 0 abtineri .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Matei Turcanu Ioan
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
aprilie – iunie 2014 si este rugat sa preia lucrarile sedintei .
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Domnul consilier MATEI TURCANU IOAN
, președinte de sedinta - preia
lucrarile sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

II.

III.
IV.
V.

Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico economici la
obiectivul „ Construire drum in satul Rădeni” comuna Dragomirești, cu
finanțare din bugetul local ;
Proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico – economici la
obiectivul „ Renovare sediu Consiliul Local Dragomirești” cu finanțare din
bugetul ;
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui ;
Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local pentru anul 2014
la comuna Dragomirești , județul Vaslui ;
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 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare indicatori tehnico economici la obiectivul „ Construire drum in satul Rădeni”
comuna Dragomirești, cu finanțare din bugetul local ”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico economici la obiectivul „
Construire drum in satul Rădeni” comuna Dragomirești, cu finanțare din bugetul local”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– consilier contabil – care
prezenta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
la proiectul de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico economici la obiectivul „
Construire drum in satul Rădeni” comuna Dragomirești, cu finanțare din bugetul local ”.
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 .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Iacob Danut care propune ca sumele de bani necesare pentru
executia acestui obiectiv sa fie repartizati in fond de rezerva in bugetul local si tinuti
pentru o eventuala cofinantare la un proiect mai mare care urmeaza a se intocmi cu
finantare Europeana .
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= domnul consilie Zota Romel care arata ca mai bine s-ar realiza proiecte pentru
obiective cu finantare externa nerambursabila si sumele de bani sa fie repartizati pentru
cofinantari la aceste propriete si nu sa se cheltuie pe anumite drumuri cu diferite firme
care fac treaba de mantuiala .
Nu se fac proiecte cu fonduri externe la Primarie pentru ca la aceste propriecte nu se
mai pot opri bani , nu se mai pot mulge executantii sau alte asemenea . Acesta este
singurul motiv pentru care nu se fac proiecte cu finantare Europeana , fara costuri
suplimentare , cu sume nerambursabile de catre salariatii Primariei care sunt multi si nu
sunt pusi la treaba de conducere .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobare
indicatori tehnico economici la obiectivul „ Construire drum in satul Rădeni” comuna
Dragomirești, cu finanțare din bugetul local”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 1
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 1

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico
economici la obiectivul „ Construire drum in satul Rădeni” comuna Dragomirești, cu
finanțare din bugetul local - in general si cu 10 voturi „pentru” , 1 „contra” , 1
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare indicatori tehnico – economici la obiectivul „ Renovare sediu Consiliul Local
Dragomirești” cu finanțare din bugetul .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatori tehnico – economici la obiectivul „
Renovare sediu Consiliul Local Dragomirești” cu finanțare din bugetul” .
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– consilier contabil
– care
prezinta raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre aprobare indicatori tehnico – economici la obiectivul „ Renovare
sediu Consiliul Local Dragomirești” cu finanțare din bugetul”.
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 pentru „ administratie publica , juridica si de disciplica ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au înscris :
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= domnul consilier Zota Romel care intreaba conducerea care a initiat proprietul de
hotarare de unde sunt sumele care sunt necesare pentru lucrarile de renovare exterioara a
sediului Primariei , fiindca pentru alte lucrtari nu mai sunt bani .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca lucrarile care urmeaza a se efectua pentru
acest obiectiv sa fie executate cu firma care a castigat o licitatie publica .
Este o suma mare de bani si nu sunt 30 % din fatada exterioara detiorata . Trebuie
chemata o firma specializata pentru o expertiza sau sa se faca studiu de fezabilitate pentru
aceste lucrari .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca in sedinta consiliului local se va
aproba suma maxima de 50.000 lei pentru executarea acestor activitati urmand ca Primarul
sa initieze procedura de achizitie legala .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobare
indicatori tehnico – economici la obiectivul „ Renovare sediu Consiliul Local
Dragomirești” cu finanțare din bugetul - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

aprobat cu 8 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 8 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 8 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 8 voturi „pentru” , 4
aprobat cu 8 voturi „pentru” , 4

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico –
economici la obiectivul „ Renovare sediu Consiliul Local Dragomirești” cu finanțare din
bugetul in general si cu 8 voturi „pentru” , 4 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre privind
stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul
Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2014
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 stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2014 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 .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „activitati social culturale , culte , invatamant , sanatate si
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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 Zota Romel care arata ca se vor aduna gunoaie pe langa platformele
stabilite iar firmele nu vor onora contractele de transport.
=domnul consilier Iacob Danut care arata ca sunt amplasate gresit aceste platforme de
gunoi pe satele componente ale comunei , sunt amplasate la strada si se va face mizerie si
va arata urat .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca inca nu se stie care sunt amplasamentele
acestor platforme pe sate .
= domnul consilier Turcu Constantin care doreste sa afle cine a stabilit locul pentru
amplasamentul platformelor de gunoi .
Sunt o parte din platformele de bunoi care nu sunt bile amplasate , acestea fiind langa
Scoala , langa fantani sau langa drumul national si va arata urat .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – stabilirea taxei
speciale de salubrizare pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui - pe
articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si cu 12
voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre privind
rectificarea I a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local pentru anul 2014 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 rectificarea I a bugetului local pentru anul 2014 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui ”.
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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 .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca sumele prinse in aceasta rectificare a
bugetului local sunt sume aprobate pentru alimentare cu apa in satele Radeni si Tulesti ,
sume care de mult sunt asteptate pentru continuarea proiectului .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
rectificarea I a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
- pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local
pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si cu 10 voturi
„pentru” , 2 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul = domnul consilier Iacob Danut care arata ca in sedintele consiliului local ,
care sunt sedinte publice , se discuta multe si marunte dar dupa deliberari si aprobari toate
problemele sa ramana in sala si sa nu se urmareasca denaturari sau razbunari .
De asemenea doreste sa afle daca s-au incasat sume de bani pentru executia podului din
localitatea Semenea si daca da unde sunt acesti bani si de catre cine sunt gestionati ca
aceste lucrari trebuiau parca sa fie executate din sume de la Asociatia Crescatorilor de
Animale pentru ca podul este pe izlazul comunal .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Matei Turcanu Ioan
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

