ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi 31 octombrie 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. 968 din data de 24. 10. 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 absenți : consilieri Dorobat Marin si Rusu Vasile – lipsa motivat
avasnd probleme medicale si Chirila Vasile – a carui mandat a incetat nefiind validat
mandatul de consilier al supleantului pe listele PDL – nefiind confirmare din partea
partidului .
Ca invitati sunt prezenți domnii : domnul Popescu Miriean Ioan consilier contabil
in aparatul de specialitate al Primarului si domnul 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
„abțineri”.
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
aleagă un președinte de ședința pentru 1 -3 ședințe ale consiliului local .
Domnul consilier Zota Romel
propune ca președinte de ședința pentru 3 ședințe
consecutive ale consiliului local sa fie domnul consilier CHINGALATA AUREL .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca domnul CHINGALATA AUREL
sa fie președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local si cu 12 voturi
pentru , 0 contra si 0 abțineri - este aprobata .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Chingalata Aurel
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
octombrie 2014 – decembrie 2014 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
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Domnul consilier CHINGALATA AUREL
, președinte de ședința - preia
lucrările ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
I.
II.

III.
IV.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
membrului înscris pe listele de supleanți a Partidului Democrat Liberal .
Proiect de hotărâre privind adoptarea Programului de pregătire , deszăpezire
si combatere a poleiului pe drumurile comunale in perioada rece 15.11.2014
– 15.03.2015 la comuna Dragomirești .
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a - IV – a, a bugetului
local al comunei Dragomirești , județul Vaslui .
Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Turcu Aurel – primar comuna – in calitate de inițiator propune
amânarea proiectului de hotărâre de la punctul II al ordinei de zi si anume „ validarea
mandatului de consilier local a membrului înscris pe listele de suplean
ți a Partidului
Democrat Liberal ” - pentru motivul ca nici pana la aceasta data filiala județeana Vaslui a
Partidului Democrat Liberal (PDL) nu a confirmat in scris numele supleantului înscris pe
listele de supleanți ai acestei formațiuni politice care sa fie membru al acestuia cu toate ca
acest lucru a fost solicitat atât prin adresa scrisa cat si telefonic solicitând confirmarea ca
supleantul Dorobat Gabriel – următorul pe lista de supleanți a ace stei 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 Dragomire
ști prin adresa nr. 3979 /2014
Partidului Politic PDL – 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 politic , raportului compartimentului de resort
din aparatul Primarului este nefavorabil , nefiind întocmit avizul de către comisia de
validare a mandatelor si avizul 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 m embru a acestuia ,
mandatul de consilier invalidat de consiliul local fiind a acestei formațiuni politice .
Supune votului spre aprobare - amânarea punctului I din ordinea de zi - care este
aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
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Domnul Turcu Aurel – primar comuna – in calitate de ini
țiator propune
includerea pe ordinea de zi a doua proiecte de hotărâre care privesc probleme urgente si
anume :
V.
Proiect de hotărâre privind stabilirea de situații deosebite pentru acordarea de
ajutoare de urgenta altele decât situa
ții de necesitate cauzate de calamitați
naturale , incendii si accidente - ca urmare a împlinirii de către un cetatean din
comuna a memorabilei vârste de 100 ani .
VI.
Proiect de hotărâre privind instrumentarea Proiectului „Investiții in scopul
dotării Căminului Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din
localitatea Doagele” – fiind un termen limita pentru depunerea acestuia prin
GAL Valea Racovei si anume 07.11.2014 .
Cele doua proiecte de hotărâre sunt insotite de expuneri de motive ale inițiatorului ,
rapoarte ale compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului si de
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local .
Supune votului spre aprobare – includerea pe ordinea de zi a punctului V - care
este aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Supune votului spre aprobare – includerea pe ordinea de zi a punctului VI - care
este aprobata cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” .
Domnul consilier Zota Romel propune includerea pe ordinea de zi a inca unui
punct si anume Proiect de hotărâre cu propunerea de schimbare dințiefunc
a
viceprimarului comunei pentru motivul ca este o alta majoritate in Consiliul local .
Domnul Stoinea Geani Nonel – secretar ia cuvântul si arata ca pentru aceasta
propunere nu este întocmit un proiect de hotărâre , nu este prezentata o expunere de
motive a inițiatorului si nici nu are Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local si nici raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
– acest punct nu poate fi inclus pe ordinea de zi .
De asemenea , in conformitate cu prevederile „Art. 44. – alin (1) „Proiectele de
hotărâri nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de
la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu
excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)” .
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – includerea pe ordinea de zi
a punctului VII - care cu 2 voturi „pentru” , 10 voturi „contra” si 0 „abțineri” - nu este
aprobata .
Nefiind alte propuneri , supune votului spre aprobare modificarea ordinei de zi asa
cum a fost propusa si 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
validarea mandatului de consilier local a membrului înscris pe listele de suplean
ți a
Partidului Democrat Liberal - care este amanat .
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Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea Programului de pregătire , deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile
comunale in perioada rece 15.11.2014 – 15.03.2015 la comuna Dragomirești ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea Programului de pregătire ,
deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale in perioada rece 15.11.2014 –
15.03.2015 la comuna Dragomirești ”.
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 adoptarea Programului de pregătire , deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale in perioada rece 15.11.2014 – 15.03.2015
la comuna Dragomirești”.
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 .
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 secretar Stoinea Geani Nonel care arata masurile dispuse de către
Comandamentul de iarna județean Vaslui, după cum urmează :
Comandamentul comunal va asigura permanenta la telefon, având obliga
ția de a
informa operativ asupra relației din teren . Pentru a evita crearea unor situații critice se
va asigura permanent un medic la dispensarul comunal, pentru asigurarea asistentei
medicale in cazuri de nașteri sau îmbolnăviri grave. Pentru bolnavii ce nu pot fi trata
ți
la dispensarul comunal, se vor asigura mijloace de transport pana la spitalul cel mai
apropiat, iar in cazul in care ambulanta nu poate ajunge in comuna, împreuna cu
medicul de la dispensarul medical, care are evidenta bolnavilor de diabet, celor cu
probleme de dializa si a gravidelor, se vor lua masuri de a fi transporta
ți in timp util la
spital .
Pe drumurile comunale din administrare se va asigura nisip : grămezi pe marginea
drumului.
Se vor lua masuri de taiere a buruienilor si a mărăcinilor de pe zona drumului pentru
a se împiedica formarea de troiene ori suluri de zăpada.
= domnul consilier Iacob Danut aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca in
anul precedent 2013 – deszăpezirea la comuna Dragomirești a fost un dezastru pentru
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motivul ca in perioada cu viscol mai multe drumuri comunale si ulite au fost blocate de
nămeți si s-a intervenit foarte greu pentru deszăpezire .
Au fost porțiuni de drumuri unde nu a putut trece cu mașina pentru a aproviziona
magazinele sătești pe care le deține . A fost nevoit sa care marfa cu atelajele .
La alte comune se fac drumuri cu asfaltare , drumuri cu fonduri europene si la noi nu
se face nimic .
Propune ca in loc de nisip sa se achiziționeze zgura pentru a pune pe drumurile
comunale greu accesibile pe timp de iarna pentru ca in cazul nisipului , acesta in caz
de dezgheț si inghet – se fac bocna si nu se poate circula de aceste porțiuni de drumuri .
Exemplu de astfel de drum ar fi drumul comunal spre Popești .
De asemenea , s-a vorbit de asigurarea circula
ției pe drumurile comunale dar ce
facem cu drumul pana la Doagele – care este drum județean si nu se intervine la timp de
către organele județene pentru deblocar e , la fel si drumul spre Rădeni care este tot
drum județean si daca ar fi după utilajele județene , drumul ar sta mult timp blocat .
Se vorbește de intervenția pe drumurile comunale blocate si de transportul unor
cantitati de nisip pe acestea dar care sunt fondurile alocate pentru aceasta acțiune .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca la comuna Dragomire
ști nu se fac
drumuri , nu se întrețin drumurile existente si nu se face nimic .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care propune intervenția in caz de necesitate
si pe drumul județean Dragomirești – Doagele pentru ca pe acest drum nu intervine
mai deloc drumurile județene , decât comuna cu ce se poate . Astfel si in localitatea
Doagele sunt porțiuni de drumuri ; ex. Spre Biserica de apro ximat 500 m , care
necesita administrarea de antiderapant , panta fiind mare cu risc de accidente atât la
coborâre cat si la urcare .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata in cazul in care se hotaraste achizi
ția si de
alte materiale in afara de nisip trebuiesc aprobate si sume de bani pentru aceste
achiziții pentru ca in cazul nisipului , acesta ar fi transportat din cariere proprii de pe
raza comunei cu atelaje proprii a beneficiarilor de ajutor social de la Legea 416/2001 si
care nu ar necesita costuri mari .
Pentru intervenția pe drumurile comunale , in caz de necesitate se va interveni cu
tractorul cu plug tractat a Primăriei iar in caz de înzăpezire se va interveni cu
buldoexcavator ce urmează a se contracta pentru sezonul rece .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui 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 prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali prezenți .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea
Programului de pregătire , deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale in
perioada rece 15.11.2014 – 15.03.2015 la comuna Dragomirești ”. - pe articole :
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
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” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre adoptarea Programului de pregătire ,
deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale in perioada rece 15.11.2014 –
15.03.2015 la comuna Dragomirești - in general si cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra”
, 2 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a - IV – a, a bugetului local pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti ,
judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar Turcu Aurel care prezintă expunerea de motive si
proiectul de hotărâre privind rectificarea a - IV – a, a bugetului local pentru anul 2014
la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .”
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan
– consilier contabil
– care
prezintă raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind rectificarea a - IV – a, a bugetului local pentru anul 2014
la comuna Dragomireşti , judeţul 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 protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul 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 discutii s-au înscris :
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca conform celor prezentate reiese ca sunt
prinse de intitiator (Primar ) si sume pentru drumuri comunale . Solicita sa fie informat
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unde se vor cheltui aceste sume , care sunt tronsoanele de drumuri comunale care vor fi
facute si ce activitati pentru acestea .
Daca este o activitate de intretinere a drumurilor comunale si satesti prin administrare
de piatra si balastru solicita ca suma totala stabilita in bugetul local sa fie impartita pe cat
costa transportul si sa reiasa un numar total de masini cu balastru care sa fie impartite pe
satele componente ale comunei .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca cu sume de la drumuri propune sa se
refaca portiunile de drumuri greu accesibile din comuna , cum ar fi drumul spre satul
Popesti care este in panta mare si care a fost foarte avariat nemaifiind piatra pe el din
cauza carutelor care circula cu talpoi .
Pe acest tronson de drum nu se poate circula pe timp defavorabil .
Propune administrarea de piatra pe tronsonale de drumuri comunale si sătești care sunt
detiorate si care au fost cat de cat refăcute in urma inundațiilor cu autogrederul .
Aceste portiuni de drumuri sunt in satele : Belzeni , Semenea , Babuta , Radeni –
Popești si Dragomirești .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca pe drumurile comunale si pe ulițe nu se
circula numai cu mașina ci se circula de fiecare cu ce poate si cu ce are ( carute ) . Si daca
este drumul in panta trebuie sa poată opri cumva .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca la nivel de comuna
Dragomirești si la acest moment trebuie luate masurile ce se impun pentru refacerea
drumurilor comunale si străzilor si nu neapărat sa se facă asfaltare pentru ca aceasta
acțiune ar costa foarte mulți bani care nu sunt in bugetul local .
= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca refacerea drumurilor de pe raza
comunei , in funcție de suma stabilita in consiliul local , se executa prin solicit area de
oferte la mai multe firme , iar alegerea executantul se face in funcție de prețul cel mai mic
oferit de ofertanți pe Km .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica ședintelui
pre
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 prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind rectificarea
a - IV – 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” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2

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

Se trece la votarea proiectului de privind rectificarea a - IV – a , a bugetului local
pentru anul 2014 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui in general si cu 10 voturi
„pentru” , 2 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
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Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilirea de situa
ții deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât
situații de necesitate cauzate de calamitați naturale , incendii si accidente - ca urmare a
împlinirii de către un cetatean din comuna a memorabilei vârste de 100 ani.
Da cuvântul domnului Primar Turcu Aurel care prezintă expunerea de motive si
proiectul de hotărâre privind stabilirea de situații deosebite pentru acordarea de ajutoare
de urgenta altele decât situa
ții de necesitate cauzate de calamitați naturale , incendii s i
accidente ”.
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 de situații deosebite pentru acordarea de ajutoare
de urgenta altele decât situa
ții de necesitate cauzate de calamitați naturale , incendii si
accidente .
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 protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca in localitatea Tulești este cetățeanul
Gheorghiu Neculai care pe data de 03 noiembrie 2014 împlinește vârsta de 100 de ani .
Cu aceasta ocazie propune organizarea unei festivitati de decernare a unei diplome din
partea Consiliului local si aprobarea unei sume ca ajutor de urgenta de 1000 lei . Aceiași
suma de bani se propune a se acorda tuturor persoanelor care ajung la aceasta vârsta .
Urmare a acestui eveniment pe data de 01 noiembrie 2014 la sediul Primăriei se va
organiza o festivitate la care sunt invitați Instituția P refectului Vaslui prin domnul Prefect ,
Consiliul județean Vaslui prin domnul președinte Buzatu si vicepreședinte Bichinet
Corneliu , Centru Militar Vaslui , Asocia
ția Veteranilor de război Vaslui , Jandarmeria ,
Politia , presa , grup de copii – fii ai satului Tulești , Școala Tulești , parlamentari , rude ale
aniversatului ( copii si nepoti ) etc.
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica ședintelui
pre
de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , lit. a din Legea administra
ției p
ublice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali in funcție .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind stabilirea
de situații deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situații de
necesitate cauzate de calamitați naturale , incendii si accidente - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de privind stabilirea de situații deosebite pentru
acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situații de necesitate cauzate de calamitați
naturale , incendii si accidente in general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
instrumentarea Proiectului „Investiții in scopul dotării Căminului Cultural din localitatea
Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea Doagele” comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar Turcu Aurel care prezintă expunerea de motive si
proiectul de hotărâre privind instrumentarea Proiectului „Investiții in scopul dotării
Căminului Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea
Doagele”.
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 instrumentarea Proiectului „Investi
ții in scopul dotării
Căminului Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea
Doagele.
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 protec
ție sociala … ....” din cadrul consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca se doreste sa se depuna proiect de dotare
Camine Culturale dar nu avem Caminele culturale intretinute bine . Mai bine de sumele
propuse pentru dotare sa se faca modernizarea cladirilor caminelor culturale .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca MĂSURA 413.22 – 4/14 – se refera la
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătă
țirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” – deci se pot face si proiecte
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pentru modernizare sedii așezăminte culturale nu neapărat dotare care nu este chiar
necesara .
= domnul Primar Turcu Aurel arata ca Grupul de Acțiune Locala ( GAL ) „Valea
Racovei” a comunicat târziu sumele disponibile pentru fiecare comuna din GAL pentru
aceasta măsura precum si termenul de depunere , care este 07.11.2014 , ora 12 .
Fiind prea din scurt , nu a fost timp pentru întocmirea unui proiect pentru consolidare
sau întreținere așezăminte culturale , proiect care trebuie sa aibă SF si multe avize si s-a
întocmit un proiect cu privire la dotarea acestor așezăminte culturale cu instrumente si
costume pentru fanfara din Doagele precum si costume populare pentru o formație de
dansuri populare si instalație de sonorizare pentru Cămin Cultural . Aceste dotări vor fi a
Căminului Cultural si care vor fi puse la dispozi
ția unitatilor de invatamant in caz de
solicitare pentru concursuri si festivitati .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui 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 prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind
instrumentarea Proiectului „Investiții in scopul dotării Căminului Cultural din localitatea
Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea Doagele - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 0
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” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”
„contra” , 2 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de privind instrumentarea Proiectului „Investiții in
scopul dotării Căminului Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din
localitatea Doagele in general si cu 10 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” este aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care prezintă adresa nr. 13966 /
02.02.2013 a Direcției Sanitar Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor Vaslui – Biroul
de sănătate , bunăstare animala , monitorizare boli cu privire la prevederile Ordinului nr. 1
/ 07.01.2014 privind aprobarea Normelor privind identificarea si înregistrarea câinilor fara
stapan .
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= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – care prezinta principalele
responsabilitati ale medicului veterinar , a proprietarilor de câini cat si a unitatilor
administrativ teritoriale cu privire la activitatea de identificarea si înregistrarea câinilor
fara stapan prevăzute in Ordinului nr. 1 / 07.01.2014 .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , CHINGALATA AUREL
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

