ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 30 iunie 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. 702 din data de 24. 06. 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 absenți nemotivat : consilier Grigore Benone , Grigore Gheorghița , Rusu
Vasile si Chirilă Vasile lipsa nemotivat . Domnul consilier Turcu Constantin a intarziat la
sedinta Consiliului local participand la dezbateri incepand cu punctul 1 al ordinei de zi si
domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel a intarziat la lucrarile sedintei
participand la dezbateri incepand cu punctul 2 al ordinei de zi .
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 „abțineri”.
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 lucrările ședinței ordinare pentru luna
iunie 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 aprobarea Actului Adițional la Contractul de
Concesiune nr. 1/2012 si modificarea Hotărârii Consiliului local
Dragomirești nr. 2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire
directa a suprafeţei de 439,54 ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor
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de Animale „ Garofiţa;
II.

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 II , anul 2014 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .

III.

Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul consilier , Zota Romel propune modificarea ordinei de zi prin adăugarea a
inca unui punct si anume :
IV.

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune a pasunii
comunale cu Asociația Crescătorilor de Animale „ Garofița” Dragomirești .

Ia cuvântul domnul Turcu Aurel – Primar comuna care arata ca nu poate fi vorba
despre încetarea unui contract de concesiune care a fost aprobat de către consiliu local
pentru o perioada de 15 ani si a fost modificat cu aprobarea consiliului local din luna
februarie 2014 cu o durata de 5 ani si actualizat prețul de concesiune conform legislației
in vigoare .
Ia cuvântul domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna - care arata ca
proiectul de hotărâre propus nu poate fi inclus pe ordinea de zi pentru ca :
 nu este redactat ;
 nu este insotit de expunerea de motive a inițiatorului ;
 nu este insotit de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primarului ;
 nu a fost discutat in comisia de specialitate pe principalele domenii de activitate
din cadrul Consiliului local – nefiind Avizat .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare modificarea ordinei de zi
care obține următoarele voturi :
4 voturi „pentru” ;
5 voturi „contra” ;
0 voturi „abțineri”
Cu „4 voturi pentru , 5 contra si 0 abtineri” propunerea de modificare a
ordinei de zi cu includerea a inca unui punct si anume : Proiect de
hotărâre privind încetarea contractului de concesiune a pasunii comunale cu
Asociația Crescătorilor de Animale „ Garofița” Dragomirești - este respinsa .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi in forma
propusa de Primar si este aprobata cu 5 voturi „pentru” , 4 voturi „contra” si 0
„abțineri” .
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Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului Adițional la Contractul de Concesiune nr. 1/2012 si modificarea
Hotărârii Consiliului local Dragomire
ști nr. 2/3 1.01.2012 cu privire la concesionarea
prin atribuire directa a suprafeţei de 439,54 ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor
de Animale „ Garofiţa”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adi
țional la Contractul de
Concesiune nr. 1/2012 si modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomire
ști nr.
2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a suprafeţei de 439,54
ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa”
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 Actului Adi
țional la Contractul de
Concesiune nr. 1/2012 si modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomire
ști nr.
2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a suprafeţei de 439,54
ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa”.
Da cuvântul domnului consilier Potorac Culita 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 Iacob Danut care arata ca nu este de acord cu proiectul de
hotărâre prezentat si nici cu concesionarea suprafeței de pasune comunala Asociației
Crescătorilor de Animale Garofița Dragomirești pentru motivul ca suma stabilita pentru
concesiune este foarte mica doar de 300 lei / ha circa 65 euro/ ha , fata de suma primita de
către aceasta asociație ca subvenție de la APIA de circa 180 euro / ha .
In al doilea rând se solicita ca concesiunea sa înceteze si Primăria sa depună cerere
pentru acordarea de subvenții de la APIA si astfel sumele încasate de la APIA pot fi
folosite de către Consiliul local si pentru alte activitati nu numai pentru curatare pasuni si
administrat ingrasaminte . Se incaseaza sume uriase de la APIA si se da putin catre
Consiliul local – la bugetul local .
De asemenea , asociația crescătorilor de animale cu sumele încasate ca subvenții nu
executa lucrările de curatare pasuni , construire de adaptatori , ingrasamintea s-a
administrat cum s-a administrat , puțin si neuniform in toate satele .
=Domnul consilier Zota Romel care arata ca nu este de acord cu proiectul de
hotărâre si solicita de asemenea încetarea concesiunii pentru ca sumele încasate de către
asociație sunt cheltuite după cheremul fiecăruia , aceste sume încasate si cheltuite nu pot fi
controlate de către consiliul local . Președintele asociației nu este chemat sa dea explicații
pentru lucrările efectuate cu aceste sume , sumele cheltuite si sumele ramase in cont . Ce se
fac cu banii care raman in contul asociației . Cum se cheltuie si pentru ce activitati .
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= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca pentru anumite lucrări efectuate
pentru pasunile comunale care sunt concesionate de către Asociația Crescătorilor de
Animale „ Garofita” Dragomire
ști s -au folosit persoane beneficiare de ajutor social
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , lucrări neplătite .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca Primăria sau Consiliul local nu pot
depune cerere pentru acordarea de subvenții de la APIA pentru o suprafața de teren care
este pășunata de animalele din comuna pentru ca una din condițiile pentru acordarea de
subvenții este aceea ca trebuie asigurata o incarcatura de minim 3 capete de vita mare pe
ha de pasune utilizat . Primăria sau Consiliul local Dragomirești nu deține animale pentru
a utileze suprafața de 439,54 ha cu pasune , de aceea s-au înființat asociații de crescători de
animale in care sunt inscrisi majoritatea cetatenilor cu animale in proprietate de pe raza
comunei , asociație care poate depune cerere de acordare de subvenții .
In plus , aceasta concesiune a suprafeței de pasune este aprobata de către consiliul
local inca din anul 2012 fiind încheiat contract de concesiune care nu poate înceta decât la
in condițiile înscrise in acesta , contract care este modificat in februarie 2014 in ceea ce
privește prețul concesiunii / ha si durata contractului cu aprobarea consiliului local .
Sumele încasate de către Asociație sunt folosite pentru plata concesiunii , adică 300
lei / ha , plata impozitului pe teren către Primărie iar restul sunt folosi
ți pentru lucrările si
acțiunile ce trebuiesc efectuate de către utilizator ( curatare pasune , fertilizare ,
administrare de ingrasaminte , reinsamantari , curatare de cioate si pietre , creare de cai de
acces si adapatori pentru animale ) .
Toți detinatorii de animale , membrii ai asociației crescătorilor de animale pasuneaza
pe izlazul comunal concesionat fara a plăti alte taxe suplimentare ( fara taxa de pasune).
Lucrările ce se executa pe pasunea comunala sunt lucrări hotărâre in consiliul
director al asociației cu acordul membrilor asociați si sunt contractate cu diferite firme sau
persoane fizice in funcție de ofertele depuse si de activitățile ce trebuiesc efectuate .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului Adițional la Contractul de Concesiune nr. 1/2012 si modificarea Hotărârii
Consiliului local Dragomirești nr. 2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire
directa a suprafeţei de 439,54 ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale „
Garofiţa”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 7 voturi „pentru” , 3

„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la
Contractul de Concesiune nr. 1/2012 si modificarea Hotărârii Consiliului local
Dragomirești nr. 2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire directa a
suprafeţei de 439,54 ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa”
- in general si cu 7 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
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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 II , 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 II , 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 II ,
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 Taschina Nicolae Petru Maricel 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 si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca este foarte bine ca in acest an s-au
putut angaja pentru persoanele cu handicap grav 10 asistenți personali , bine ar fi fost sa
fie angajați toți cei 46 de asistenți personali .
Pentru stabilirea celor 10 persoane angajate 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 de care suferă si daca persoana propusa ca asistent
personal se achita de sarcinile stabilite in fisa postului iar daca nu se vor lua masuri de
incetare a angajarii si stabilire pentru cine merita .
= domnul Stoinea Geani – secretar care arata ca numarul persoanelor cu handicap
grav se modifica lunar in functie de certificatele medicale emise de catre comisiile de
expertiza de incadrarea in persoana cu handicap grav sau de incetarea a acestor
indeminizatii ca urmare a expirarii certificatelor medicale .
In functie de sumele primite si repartizate in bugetul local cat si contributia
consiliului local cu 25% din sumele stabilite pentru acordarea de salarii pentru asistenti
personali ai persoanelor cu handicap grav sau de acordare a indemnizatiilor de insotitor a
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persoanelor cu handicap grav pentru ceilalti bolnavi si in semestrul II se pot mentine doar
10 posturi de asistenti personali .
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 II , anul 2014 la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .

aprobat cu 11 voturi „pentru” , o
aprobat cu 11 voturi „pentru” , o
aprobat cu 11 voturi „pentru” , o
aprobat cu 11 voturi „pentru” , o
aprobat cu 11 voturi „pentru” , o
aprobat cu 11 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 II , anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui”in general si cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca nu se face nimic in comuna pentru
intretinerea drumurilor comunale , satesti si drumurile de exploatare catre suprafetele de
teren detinute in proprietate .
Se incaseaza sume de la APIA pentru izlazul comunal si nu se fac sau refac drumurile
din satele componente ale comunei , nu se curata izlazul si nu s-a dat cu ingrasamint
suficient pe suprafetele de pasune din sate .
Nu sunt intretinute drumurile de exloatare – drumurile din camp – pe care nu se poate
circula cu utilaje pentru insamantat , intretinut si cultivat recolta . Nu incap utilajele din
cauza tufelor de spini atat pe drumurile satesti cat si pe drumurile din extravil ( camp ) .
Nu se fac , si nu se intretin drumurile , santurile si podetele din localitatile comunei ,
nu se folosesc optim beneficiarii de ajutor social , care in comuna noastra sunt destul de
multi , nu se pun la munca pentru aceste activitatii , acestia vin stau cam 2 ore si mai mult
se plimba cu sapa in spate .
Sunt drumuri prin sate pe care nu se poate ajunge cu utilaje in caz de situatii de urgenta
. In localitatea Semenea , in caz de situatie de urgenta ( foc ) si in caz de vreme rea (ploi)
nu se poate interveni cu utilajele de stins incendii .
=domnul consilier Zota Romel care arata ca s-au gasit resurse financiare pentru a se
reparat sediul Primariei , care nu este o activitate urgenta si nu se gasesc bani pentru
intretinerea drumurilor comunale din comuna. Sumele de la drumuri au fost orientati doar
la executia unor tronsoane de drumuri in localitatea Radeni iar pe restul drumurilor nu se
face nimic .
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Cand se executa un drum si cand se executa lucrari de intretinere mai intai se pune nisip
si apoi se pune piatra si nu asa cum se facea pana acum cand se cara piatra care se
imprastia pe drum si prin santuri haotic .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca nu se pot face toate sectoarele de drum
odata . S-a inceput la Radeni cu tronsoanele de drum in cartierul nou si se va continua cu
intretinerea drumurilor catre localitatea Popesti si localitatea Semenea precum si catre
principalele tarlale din comuna .
De asemenea se va intretinere drumul de acces catre localitatea Doagele cu
finantare de la Consiliul judetean Vaslui in perioada imediat urmatoare , tronson de drum
care cuprinde si drum in extravilan catre localitatea Stejaru , comuna Pungesti .
Drumurile de exploatare care sunt in extravilan mai trebuie intretinute si de catre
proprietarii de teren care au suprafete in acele puncte , utilizatori de terenuri care au
suprafete in arenda , care au utilaje si care pot sa intretina aceste tronsoane , dar nu se vrea
si se asteapata ca totul sa fie facut cu bani de catre autoritatea locala .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca discutiile care sunt in sedintele de
consiliul local sa fie doar in aceste sedinte , sa nu se poate ura pe cei care nu sunt deacord
cu anumite lucruri si sa nu se intinda zvonuri cu insulte la adresa acestora sau a parintilor
acestora .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca nu cunoaste asemenea zvonuri dar
sedintele consiliului local sunt de regula publice la care pot participa cetatenii comunei
care sa asiste la cum se desfasoara si cum se aproba hotararile ce privesc buna functionare
a consiliului local si implicit actiuni care sa duca la un mai bun trai .
Totodata cetatenii comunei ar trebui sa asiste la cum opozitia din consiliul local la
fiecare sedinta a consiliului local vine numai cu critici fara argumente , nu se vine si nu se
intervine cu solutii in rezolvarea anumitor activitati , cu ceva constructiv doar ca noi
ceilalti trenuie sa ascultam doar pe aceia care vor „binele comunei” .
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

