ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 08 septembrie 2014 in şedinţa ordinara a CONSILIULUI
LOCAL al comunei DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI .
Sedinta incepe la ora 09,00 si are loc in localul PRIMARIEI
comunei
DRAGOMIRESTI – judetul VASLUI – la convocarea PRIMARULUI prin DISPOZITIA
nr. 919 din data de 03. 09. 2014 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 11 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 2
consilieri fiind absenti : consilier Turcu Constantin si Taschina Nicolae Petru Maricel
lipsa nemotivat si Chirila Vasile a carui 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 - 12 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 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
SEPTEMBRIE
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.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea hotărârii consiliului
local nr. 22/08.04.2013 cu privire la aprobarea participării comunei
Dragomirești la susținerea costurilor de implementare a proiectului „
Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Dragomire
ști , județul
Vaslui” si aprobarea studiului de fezabilitate cu devizul general actualizat .

2

II.

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
modificarea si completarea hotărârii consiliului local nr. 22/08.04.2013 cu privire la
aprobarea participării comunei Dragomirești la susținerea costurilor de implementare a
proiectului „ Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Dragomire
ști , județul
Vaslui” si aprobarea studiului de fezabilitate cu devizul general actualizat ”.
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunere de motive
si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea hotărârii consiliului local nr.
22/08.04.2013 cu privire la aprobarea participării comunei Dragomire
ști la susținerea
costurilor de implementare a proiectului „ Modernizare drumuri prin asfaltare in
comuna Dragomirești , județul Vaslui” si aprobarea studiului de fezabilitate cu devizul
general actualizat ”.
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 .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica care prezintă Avizul comisiei
de specialitate pentru „ administrație pu blica , 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 din devizul general si studiul de
fezabilitate prezentat reiese ca valoarea totala a investiției pentru modernizare drumuri
comunale prin asfaltare ar costa in jur de 1 milion de euro .
Aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca aceasta suma de 1 milion de euro este
prea mica pentru activitățile propuse in proiect pentru distanta de 4 km de drum ceea ce
înseamnă ca acesta nu se va realiza .
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Se aproba documentații si indicatori tehnico economici pentru investiții dar nu se
depun proiecte cu finan
țare de la Uniunea Europeana pentru a ști sigur ca se aproba
finanțarea si proiectele vor fi si realizate , nu numai pe hârtie .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca 4 km de drum nu se construiesc
doar cu 1 milion de euro la preturile de astăzi dar se propun spre aprobare documentații
care nu sunt duse la finalizare pentru a fi si realizate .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca se propune modernizarea a doua
tronsoane de drumuri comunale din localitatea Rădeni si anume pe DC 100 A ( 1076 m )
din drumul județean pan a la ieșirea din sat spre localitatea Uricari si pe DC 140 ( 2949
m ) din drumul județean DJ pana in localitatea Tulesti , totalizând o lungime de 4,004 km
, ocupând o suprafața de aproximativ 3,44 ha . Proiectul este întocmit in anul 2013 fiind
propus a se finanța prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 cu modificările si completările
ulterioare . A fost modificat devizul general al proiectului actualizându-se cursul euro/leu
si documentația urmează a fi înaintata spre a fi aprobata finanțarea la Mi nisterul
Dezvoltării in perioada imediat următoare .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificarea si
completarea hotărârii consiliului local nr. 22/08.04.2013 cu privire la aprobarea
participării comunei Dragomirești la susținerea costurilor de implementare a proiectului
„ Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Dragomire
ști , județul Vaslui”
si
aprobarea studiului de fezabilitate cu devizul general actualizat ”. - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea
hotărârii consiliului local nr. 22/08.04.2013 cu privire la aprobarea participării comunei
Dragomirești la susținerea costurilor de implementare a proiectului „ Modernizare
drumuri prin asfaltare in comuna Dragomirești , județul Vaslui” si aprobarea studiului
de fezabilitate cu devizul general actualizat ”. - in general si cu 11 voturi „pentru” , 0
„contra” , 1 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Dorobat Marin care arata ca drumurile satesti din comuna se strica
de la zi la zi , nu se mai actioneaza deloc pentru intretinerea acestor portiuni . In acest an sa executat lucrarile la portiunea de drum din localitatea Radeni si atat .
Propune repartizarea de fonduri in bugetul local pentru efectuarea lucrarilor de
intretinere a drumurilor satesti si comunale stricate . Sunt drumuri pe care s-a carat si
imprastiat piatra si daca noi nu intervenim anual pentru intretinere se vor strica de tot .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca mai trebuie pusi la treaba beneficiarii
de ajutor social din localitatea Tulesti pentru ca nu se mai face treaba .
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Se trece la discutiiere cu privire la politica cu privire la candidatii pentru presedinte
Romaniei , campanie electorala , calitati ale acestora , etc.
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

