ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 mai 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. 584 din data de 23. 05. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 11 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 4
consilieri fiind absenti motivat : consilier Iacob Danut , Grigore Gheorghita , Dorobat
Marin lipsa nemotivat si 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 - 11 voturi „ pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abtineri”.
Propune ca , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna aprilie 2014 – domnul consilier MATEI TURCANU IOAN ,
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
MAI 2014 .
Nemaifiind alte propuneri si intervenții - domnul consilier Matei Turcanu Ioan
- ales ca președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru
lunile aprilie – iunie 2014 este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier MATEI TURCANU IOAN
, președinte de sedinta - preia
lucrarile sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind aprobare contului de încheiere a exercițiului
bugetar pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui ;

II.

Întrebări – interpelări .
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Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar , Turcu Aurel propune modificarea ordinei de zi prin adaugarea a
inca unui punct urgent si anume :
III. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
Dragomirești nr. 9/ 27.02.2014
( aprobarea vânzării prin încredințare directa a unui teren intravilan in
suprafața de 5900 mp din localitatea Dragomirești , aparținând domeniului
privat al comunei Dragomirești , județul Vaslui)
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare modificarea ordinei de zi
care este aprobata cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2013 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobare contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
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 contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2013 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 .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca asa cum reiese si din documentele
prezentate sumele încasate la bugetul local al comunei Dragomirești , județul Vaslui
pentru anul 2013 au fost si cheltuite in totalitate pentru activitățile care au fost hotărâre de
către Consiliul local prin bugetul local cu toate rectificările aferente , ramanand
disponibil in cont doar 1 leu care a fost virat in fondul de rulment .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca este bine ca sumele
inscrise in bugetul local pentru anul 2013 au fost in totalitate cheltuite pentru activitatile
propuse .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobare
contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2013 la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui” comuna Dragomirești, cu finanțare din bugetul local”. - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 9 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare contului de încheiere a
exercițiului bugetar pentru anul 2013 la comuna Dragomirești , județul Vaslui - in
general si cu 9 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr. 9/ 27.02.2014 ( aprobarea vânzării
prin încredințare directa a unui teren intravilan in suprafața de 5900 mp din localitatea
Dragomirești , aparținând domeniului privat al comunei Dragomirești , județul Vaslui).
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr.
9/ 27.02.2014 ( aprobarea vânzării prin încredințare directa a unui teren intravilan in
suprafața de 5900 mp din localitatea Dragomirești , aparținând domeniului privat al
comunei Dragomirești , județul 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr. 9/
27.02.2014 ( aprobarea vânzării prin încredințare directa a unui teren intravilan in
suprafața de 5900 mp din localitatea Dragomirești , aparținând domeniului privat al
comunei 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
familie, munca si protecție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discutii s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca asa cum a mai afirmat si in sedinta cand sa aprobat vanzarea acestei suprafete de teren , suma stabilita pentru aceasta suprafata este
mica in comparatie cu suma care a dat-o Primaria cand a cumparat aceasta suprafata
pentru sistemul de alimentare cu apa cu ani in urma .
Daca aceasta vanzare de teren nu a fost aprobata de catre Prefectura care nu a dat avizul
favorabili la hotararea consiliului local ce se va intampla cu aceasta suprafata de teren , va
ramane in paragina , dar cel care a construit ilegal pe aceasta suprafata , va demola
constructia .
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= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca suprafata de teren la care se face
referire in hotararea consiliului local si care astazi trebuie revocata este o suprafata de teren
ce nu se foloseste pentru sistemul de alimentarea cu apa care are o iesire la strada foarte
mica .
Dupa cum se si stie , aceasta suprafata de teren de 5900 mp a intrat in domeniul privat
al comunei in vederea concesionarii prin licitatie publica pentru construirea de locuinte
conform hotararii consiliului local nr. 52 din 31.10.2013 .
Aceasta suprafata avand o iesire la drumul de acces foarte mica nu se poate face
lotizare cu impartirea suprafetei in teren de 1000 mp pentru loturi de case , jumatate din
aceasta suprafata de teren fiind in panta si nu sunt solicitari de teren pentru constrctii in
aceasta zona . De aceea s-a initiat proiectul de hotarare cu privire la vinderea acestei
suprafete tot pentru construirea de case de locuit , dar care nu a primit aviz de legalitate.
Fata de cele aratate mai sus , suprafatate de teren va fi concesionata prin licitatie
publica pentru construirea de locuinte .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind revocarea
Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr. 9/ 27.02.2014 ( aprobarea vânzării prin
încredințare directa a unui teren intravilan in suprafața de 5900 mp din localitatea
Dragomirești , aparținând domeniului privat al comunei Dragomirești , județul Vaslui). pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , o „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
Dragomirești nr. 9/ 27.02.2014 ( aprobarea vânzării prin încredințare directa a unui teren
intravilan in suprafața de 5900 mp din localitatea Dragomirești , aparținând domeniului
privat al comunei Dragomirești , județul Vaslui). in general si cu 11 voturi „pentru” , 0
„contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca in urma ploilor torentiale din ultima
perioada santul si podul din zona drumului comunal spre localitatea Belzeni s-a colmatat
fiind acoperit cu piatra carata de ape de pe drum .
Solicita sa fie chemat un utilaj si sa se refaca santul si podul din aceasta zona a
localitatii Belzeni , zona care este cunoscuta de autoritatile locale .
Solicita , de asemenea informatii cu privire la „cine a suportat cheltuielile „ pentru
executia platformelor de amplasare cosuri de gunoi prin localitatile comunei , Consiliul
judetean Vaslui sau Primaria cu sume ce se vor incasa de la cetatenii comunei prin taxa
stabilita pe fiecare cetatean / luna .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca la Scoala , la Lieul Tehnologic
Vladia in anul scolar urmator trebuie achizitionat tractor pentru Scoala Profesionala .
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Pentru a se da aviz pentru scoala Profesionala , Institutia de Invatamant trebuie sa fie
proprietara de utilaj .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care doreste sa afle unde este autovehicolul
Dacia papuc ros , fiindca se aude ca acesta este vandut de catre Primarie fara aprobarea
consiliului local .
= domnul Primar , Turcu Aurel care aduce la cunostiinta următoarele :
- Se vor face demersuri pentru repararea si intretinere drum comunal , decolmatare
santuri si podet in localitatea Belzeni , identificata .
- Autovehiculul Dacia papuc care este in dotarea Primăriei comunei Dragomiresti este
la reparat , nu este vandut sau instrainat catre terte persoane . In situatia in care se va
hotara instrainarea autovehicolului se va initia un proiect de hotarare in acest sens si
se va prezenta in sedinta consiliului local Dragomiresti .
= Discuții libere cu privire la Politica din tara si anume alianțele politice ce se aud
ca se realizează in tara ( PSD , PNL , PDL , PPDD ) .
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

