ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 29 august 2014 in şedinţa ordinara a CONSILIULUI
LOCAL al comunei DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI .
Sedinta începe la ora 14,00 si are loc in localul PRIMARIEI
comunei
DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI – la convocarea PRIMARULUI prin DISPOZITIA
nr. 806 din data de 22. 08. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 13 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 2
consilieri fiind absenți : consilier Grigore Gheorghita - lipsa motivat probleme medicale
si domnul Chirila Vasile a cărui mandat a fost invalidat .
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 - 13 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 ZOTA ROMEL , 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 august
2014 .
Nemaifiind alte propuneri si intervenții - domnul consilier ZOTA ROMEL
ales ca președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
iulie – septembrie 2014 este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier ZOTA ROMEL
, 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 validarea mandatului de consilier a supleantului
pe listele si membru a Partidului Democrat Liberal la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind rectificarea a – III – a , a bugetului local pentru
anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Întrebări – interpelări .
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Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar – Turcu Aurel , propune amânarea punctului 1 al ordinei de zi si
anume : Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a supleantului pe
listele si membru a Partidului Democrat Liberal la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui
- pentru motivul ca pana la dataședinței consiliului local la proiectul de hotărâre nu este
anexata confirmarea in scris a Partidului Democrat Liberal ca supleantul Dorobat Gabriel –
următorul pe lista de supleanți a acestei formațiuni politice – mai este membru a Partidului
Democrat Liberal .
Domnul Stoinea Geani Nonel – secretar ia cuvântul si arata ca fara aceasta
confirmare in scris solicitata de către Primăria Dragomirești prin adresa nr. 3979 /
18.08.2014 Partidului Politic PDL – ca următorul pe lista de supleanți este membru a
acestui partid politic - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier nu
are Avizul favorabil al comisiei de validare si nici a comisiei juridice din cadrul
consiliului local si nici raportul favorabil al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al Primarului .
Fara confirmarea in scris a partidului si implicit a raportului favorabil al
compartimentului de resort din aparatul Primarului , a avizului favorabil al comisiei de
validare a mandatelor si avizul favorabil al comisiei juridice din consiliul local – proiectul
de hotărâre nu poate fi propus spre aprobare consiliului local .
Proiectul de hotărâre poate fi amânat pana la confirmarea in scris ca următorul
candidat aflat pe lista de supleanți a Partidului Democrat Liberal este membru a acestuia ,
mandatul de consilier invalidat de consiliul local fiind a acestei formațiuni politice .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare modificarea ordinei de zi
prin amânarea proiectului de hotărâre de la punctul 1 , care este aprobata cu 13 voturi
„pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a – III – a , a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind rectificarea a – III – a , a bugetului local pentru anul
2014 la comuna Dragomireşti , judeţul 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 .
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 Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din cadrul
consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
Da cuvântul domnului consilier Grigori Vasilica
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 Zota Romel care arata ca in proiectul de hotărâre au fost prinse
sume de bani pentru alimentarea cu apa din localitatea Vladia si Belzeni si aduce la
cunostiinta ca acest Proiect de alimentare cu apa in localitățile Vladia si Belzeni a costat
foarte mulți bani si pentru ca se strica așa des trebuie sa plătească si sa răspundă cineva
care nu a respectat proiectul la execuție sau proiectul nu a fost bun .
Sunt țevi care se sparg foarte des .
Daca proiectantul acestui sistem de alimentare cu apa a decedat cine răspunde
pentru ca s-au proiectat țevi de aducțiune si de distribuție mai subțiri . Trebuie tras la
răspundere executantul lucrării cat lucrarea mai este de garanție nu sa se plătească sume
pentru schimbat țeava din bugetul local .
De ce se mai plătește asistenta tehnica daca la alimentarea cu apa din localitatea
Vladia nu este apa, se strica des si nu răspunde nimeni .
De asemenea cu privire la sumele prinse in bugetul local si sunt prinse ca excedent
de ce nu se pot folosi aceste sume de bani sa se refacă drumurile sătești si comunale fiind o
suma de 7 miliarde de lei vechi care nu se pot cheltui pentru drumuri . Sunt cetățeni din
comuna care refac singuri porțiuni de drumuri si cară piatra si Primăria nu este in stare sa
cheltuie sume din bugetul local pentru refacerea acestor drumuri . Aburiți consilierii locali
cu tot felul de aprobări care sunt necesare pentru cheltuirea acestor sume din excedent .
Se spune de către domnul Primar ca nu sunt bani la bugetul local pentru drumuri dar
cu ce sume de bani se închiriază utilajele care refac santurile si canalele de scurgere a apei
din comuna ? .
= domnul consilier Iacob Danut care dorește sa afle ce se întâmpla cu excedentul
bugetar de 7 miliarde de lei vechi prinși in bugetul local si care nu pot fi cheltuiți .
= domnul Primar Turcu Aurel arata ca sumele de bani care sunt prinse in bugetul
local la invatamant – la excedent nu se pot cheltui la alte capitole din bugetul local .
Acestea se pot cheltui pentru invatamant cu aprobarea Finantelor Publice .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca doctorul uman de la CMI
Tomamed srl trebuie sa faca la inceput de fiecare an școlar controale medicale si alte
activitati medicale la fiecare scoala din comuna . Aceasta activitate trebuie platita de
fiecare institutie de invatamant sau poate fi compensata cu lemne de foc pentru aceasta
instituție la solicitarea acestora . Declara ca este de acord cu aprobarea unor sume de bani
din bugetul local pentru lemne de foc la Dispensarul uman .
In legătura cu sumele prinse in bugetul local la excedent , Liceul tehnologic Vladia
in anul 2013 a avut ca excedent suma de 380.000 lei , sume care au fost returnate la
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bugetul de stat . Sumele au rămas la cheltuieli de personal – salarii si nu puteau fi cheltuiți
cu alte activitati sau lucrări .
Sumele din excedent de la capitolul invatamant nu se pot cheltui la alte capitole
decât daca se aproba de către ANAF .
Din sumele din excedent se pot face transferuri la alte Scoli cu deficit din aceiași
unitate administrativ teritoriala , dar nu se pot cheltui la alte capitole .
Propune asistentei sa se facă propuneri la aceasta rectificare de buget local de sume
care sa se ia de la un capitol si sa se puna la alt capitol mai urgent in funcție de prioritate si
nu cu propuneri de lucruri pentru care nu sunt bani .
Atribuțiile consiliului local este de a aproba sume de bani pentru anumite acțiuni sau
lucruri iar de cheltuit aceste sume este răspunderea Primarului cu aparatul acestuia de
specialitate care trebuie sa respecte ca aceste cheltuieli sa fie legale . Trebuie sa se facă
lista cu prioritati de cheltuieli si cantitati care se vor materializa in bugetul local cu
aprobarea consilierilor locali .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel aduce la cunostiinta domnilor
consilieri ca asa cu a spus si antevorbitorul lui – sumele din excedent din bugetul local nu
pot fi cheltuite la alte capitole din bugetul local fara aprobarea Finantelor Publice .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica pre
ședintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , lit. a din Legea administra
ției publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre cu privire la bugetul local se aproba de
consiliul local cu votul majoritatii consilierilor locali in func
ție – adică cel puțin 8 voturi
pentru .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea a
– III – a , a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui”.
- pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0

„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”
„contra” , 3 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind
rectificarea a – III – a , a
bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui - in general
si cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 3 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca pana cand nu se schimba atitudinea in
consiliul local , pana cand nu se asculta propunerile consilierilor locali cu privire la
refacerea drumurilor satesti si comunale care sunt stricate si nu se face ce este necesar
pentru comuna nu mai participa la sedintele consiliului local .
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= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca este pacat ca in consiliul local nu
se poate discuta calm si corect despre prioritati , sa se uneasca toti consilierii locali si sa
hotarasca ceva bun pentru comunitate si acestea hotarate sa se prinda in bugetul local la
inceput de an . In sedintele consiliului local de acum nu se poate discuta despre probleme
urgenta si necesare pentru ca anumiti consilieri au ceva de impartit cu Primarul sau cu
altcineva din consiliul local sau se discuta alte probleme care nu au nici o legatura cu
ordinea de zi .
Daca se vine cu o propunere buna , indiferent cine o propune si se aproba in
consiliul local atunci aceasta trebuie respectata de catre toti si dusa la indeplinire de catre
Primar cu aparatul acestuia de specialitate .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca nici un consilier
local nu vine cu o initiativa de propunere de proiecte de hotarari pentru binele comunitatii
locale si se stie doar de a critica cu motiv sau fara motiv pe cei care initiaza aceste proiecte
de hotarare .
Propune o sedinta extraordinara in care fiecare consilier local sa se implice in
propunerea de proiecte pentru comunitatile locale din care provin , proiecte care sa fie
prinse in bugetul local din anul viitor sau o ulterioara rectificare in functie de sumele
aprobate . Initiatorii acestora sa fie Turcu Constantin si Iacob Danut .
Trebuie stabilita data pentru o sedinta extraordinara in care sa se faca propuneri de
proiecte pentru comunitatile locale .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca „ de ce nici un consilier din acest
consiliu local nu are curajul asa cum o face el , sa critice Primarul sau sa-l contrazica”
De asemenea arata ca proiecte de hotărâre ar iniția si el dar cum sa le faci daca si
așa nu se aproba nimic .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca la alegerile locale , in
campania electorala s-au propus realizarea de Proiecte Europene pentru comuna si acestea
acum nu se fac deloc . Sunt anumite lucrări cu bani de la Guvern sau alte Ministere dar nu
sunt proiecte europene cum se fac pe la alte comune de asfaltare de drumuri sau alte
asemenea lucrări . Considera ca aceste proiecte nu se fac pentru ca banii nu mai intra prin
bugetul local si nu mai pot fi direcționați către anumite activitati .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Zota Romel
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

