ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 12 februarie 2015 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. 151 din data de 06. 02. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 1
consilier local fiind absent : consilier Matei Turcanu Ioan – lipsa nemotivat .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni si domnul Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești .
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 1
„abțineri”.
Propune ca , președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale
Consiliului local din luna ianuarie 2015 pentru lunile ianuarie 2015 – martie 2015 –
domnul consilier Rusu Vasile , 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 februarie
2015 .
Domnul consilier RUSU VASILE
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui pentru anul 2015 .

II.

Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar TURCU AUREL
propune modificarea ordinei de zi prin
includerea a inca doua puncte ca urmare a solicitărilor urgente din partea Scolii
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Gimnaziale nr. 1 Rădeni si instrumentarea unui Proiect cu termen scurt de depunere la
Consiliul județean Vaslui si anume :
III.
IV.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanți al consiliului local Dragomirești in
Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni - comuna Dragomirești .
Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes local in
comuna Dragomirești , județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare la Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Programul National de dezvoltare locala
,Subprogramul „Modernizarea satului Romanesc”. Domeniul „Construirea/modernizarea/
reabilitarea drumurilor publice clasificate si încadrate in conformitate cu prevederile legale in
vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local , respectiv drumuri comunale si/ sau
drumuri publice din interiorul localităților .

Ia cuvântul domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care aduce la
cunostiinta domnilor consilieri ca ordinea de zi a ședinței Consiliului local se poate
modifica conform prevederilor art. 43. alin. (1). „Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai
pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pana la ședința următoare, si numai cu votul
majoritatii consilierilor locali prezenți” .

Sunt respectate prevederile art. 44. - (1) - Proiectele de hotărâri propuse a fi
înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local fiind insotite de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este
elaborat in termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul
comisiei de specialitate a consiliului local .

Conform prevederilor art. 35 , alin.(4) din Regulamentul de Organizare si Funcționare a
Consiliului local Dragomirești (R.O.F.) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31 iulie
2012 „Proiectele de hotărâre si celelalte probleme asupra cărora urmează sa se delibereze se
înscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiei de specialitate cărora le-au
fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al consiliului local .
Fata de cele arătate mai sus , proiectele de hotărâre propuse pot fi incluse pe ordinea de
zi din ședința consiliului local pentru ca îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 43 alin.(1) si art.
44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – fiind depuse proiecte de hotărâre insotite de expuneri de
motive , raport a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si Avizul comisiei de specialitate a consiliului local .

Nefiind alte intervenții, supune votului spre aprobare :

• includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanți al

consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni .

- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata.
•

includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Asfaltare
drumuri de interes local in comuna Dragomirești , județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare
la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Programul National de dezvoltare
locala .

- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 13 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
1 voturi
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Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata.
Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi - care cu 13
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 1 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al comunei
Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2015”.
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 adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , 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 , sănătate si
familie, munca si protecție 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 discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Iacob Danut - propune repartizarea in bugetul local al
comunei a sumei de 10.000 lei pentru reparații la acoperișul bisericii din localitatea
Dragomirești , acoperiș care este spart si pe timpul ploilor se infiltrează apa detiorand
interiorul si picturile abia realizate .
Propune ca suma de bani sa fie luata de la cheltuieli materiale administrație si
alocate la cheltuieli pentru biserica . Sumele necesare pentru reparații acoperiș biserica
Dragomirești se ridica la o suma asa de mare pentru motivul ca trebuie construita schela
pentru lucra care este foarte scumpa .
Sume de bani nu se pot colecta de la enoriași si nu pot fi cheltuite din bugetul
bisericii pentru motivul ca cetățenii din Dragomirești sunt săraci si nu sunt bani .
= domnul consilier local Rusu Vasile – propune alocarea unei sume de bani pentru
biserica Rădeni .
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= domnul consilier local Potorac Culita – propune si el repartizarea aceiași sume de
bani pentru biserica din localitatea Tulești .
Dar mai bine ar trebui ca preoții din localitati sa ia masuri pentru colectarea de la
enoriași a sumele necesare pentru aceste reparații .
= domnul Turcu Aurel – Primar al comunei care arata ca nevoi in comuna sunt
multe dar bugetul local al comunei a fost chibzuit pentru a satisface problemele cele
mai urgente din comunitate .
Sume de bani sunt necesari la toate lăcașele de cult din comuna , sunt necesari si la
biserica din localitatea Vladia dar acestea pot fi reparate si intretinute cu sume de bani
de la enoriași așa cum se face de exemplu la biserica din localitatea Doagele .
In bugetul local al comunei nu pot fi alocate sume de bani pentru nici una din
bisericile de pe raza comunei dar propune ca in cel mai scurt timp sa se ocupe de
depistare neregulilor la acoperișul bisericii din Dragomirești care poate fi reparat cu
sume mult mai mici si cu cetățeni de pe raza comunei așa cum a mai făcuto si in trecut
pentru astfel de activitati .
Sumele de bani din bugetul local au suferit unele modificări fata de proiectul de
hotărâre propus , modificări care au fost propuse in comisia de buget finanțe fiind luate
sumele de 13.800 lei de la 67 02 20 „Biblioteca comunala” si sunt duse la cap 65 02
20 – Reparații curente - cheltuieli pentru reparații la Școala Tulești .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației 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 adoptarea
bugetului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2015 ” - pe articole :
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .
Art. 6 .
Art. 7 .
Art. 8 .
Art. 9 .
Art. 10 .
Art. 11 .
Art. 12 .
Art. 13 .
Art. 14 .
Art. 15 .
Art. 16 .

aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5
aprobat cu 9 voturi „pentru” , 5

„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local al
comunei Dragomirești , județul Vaslui pentru anul 2015 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 9 voturi
- Cine este „ contra” ?
5 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 9 voturi „pentru” , 5 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie
al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna
Dragomirești , 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 privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești
in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești ,
judeţul 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 Grigori Vasilica
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 discuții s-au înscris :
=domnul Primar – Turcu Aurel propune ca reprezentant al Consiliului Local din
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa facă parte domnii
consilieri Chingalata Aurel din localitatea Popești si Rusu Vasile din satul Rădeni .
=domnul consilier Grigore Gheorghita propune ca reprezentant al Consiliului
Local din Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa facă parte si
domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – in locul domnului consilier Rusu
Vasile care este din aceiași localitate Rădeni cu Școala si a mai fost desemnat in
Consiliul de Administrație .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerilor făcute si anume :
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 Domnul consilier Chingalata Aurel - propus de Primar ;
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
 Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel
- propus de consilier Grigore
Gheorghita in locul domnului consilier Rusu Vasile ;
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” propunerea este aprobata .
Domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației 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 desemnare
reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii
Gimnaziale nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui”. - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0

„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentant al
Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui - in general si cu 13 voturi „pentru” ,
0 „contra” , 1 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
instrumentarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes local in comuna Dragomirești
, județul Vaslui” in vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale
si Administrației Publice prin Programul National de dezvoltare locala ,Subprogramul
„Modernizarea satului Romanesc”. Domeniul „Construirea/modernizarea/ reabilitarea
drumurilor publice clasificate si încadrate in conformitate cu prevederile legale in
vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local , respectiv drumuri comunale si/
sau drumuri publice din interiorul localităților .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Asfaltare drumuri
de interes local in 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 instrumentarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes
local in comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
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Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate pentru „ buget , finanțe , administrarea domeniul public sau privat ....” 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 discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Turcu Constantin care arata ca din prezentarea expunerii de
motive si a proiectului de hotărâre reiese ca se dorește instrumentarea unui proiect a
cărui studiu de fezabilitate a fost întocmit in anii precedenți .
Din studiu de fezabilitate si documentația întocmita reiese ca o parte din porțiunile
de drumuri comunale si străzi propuse a se asfalta nu sunt des frecventate de populație
si nici nu au lățimea necesara .
Propune reactualizarea documentației si înscrierea lungimilor de drumuri des
frecventate de către cetățeni fara a afecta lungimile propuse pe satele care au legătura
cu drumul National si cu drumurile județene .
= domnul consilier Zota Romel care arata ca aceste documentații prezentate nu sunt
proiecte ce se pot finanța prin uniunea europeana , sunt porțiuni de drumuri foarte mici
de aproximativ 100 m cu ieșire in drumul național si numai câteva cu distante mai mari
nu sunt pentru fiecare sat . Sa se faca proiecte de asfaltare drumuri in toate localitățile
din comuna si a tuturor drumurilor si nu numai câteva bucatele pe câteva sate . Nu este
de acord cu proiectul de hotărâre si nici cu proiectul propus .
= domnul consilier Grigori Vasilica arata ca sunt bune realizarea acestor bucati de
drumuri numai ca mai trebuie revizuite pe sate .
= domnul consilier Grigore Gheorghita arata ca prin proiectul de hotărâre se
propune instrumentarea unui proiect de asfaltare de drumuri comunale si sătești așa
cum erau ele trecute in studiul de fezabilitate si documentația întocmita inca din anul
2009 . Aceste porțiuni de drumuri mai trebuie revizuite ca amplasament si ca distanta si
sa fie trecute in proiect porțiunile de drum des folosite si necesare pentru comunitățile
locale pe satele propuse fara a se depăși lungimea pe sate . Sunt o parte de drumuri
înguste si care deservesc doar una/ doua familii la care se pot renunța si sa fie o
lungime mai mare la drumurile strategice si care deservesc o populație mai mare cum ar
fi la Doagele drumuri spre biserica din drumul județean .
= domnul consilier Baisan Vasilica care arata ca si in localitatea Dragomirești sunt
trecute astfel de porțiune de drumuri înguste la care se poate renunța in favoarea unui
drum cu o latime adecvata si care deservește o populație mai numeroasa .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca porțiunile de drumuri propuse in
proiect sunt o batere de joc fiind portiuni doar de 100 m pana in drumul National si sunt
trecute drumuri pe care nici nu mai încape caruta dar utilajul pentru lucrări .
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca porțiunile de drumuri propuse sunt
mici in localitatea Tulești nici măcar unul nu este trecut in proiect . Din cauza ca a
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drumurile sunt mici care se asfaltează acestea se vor detiora imediat si va fi munca in
zadar si cu bani cheltuiți degeaba .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației 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 „Asfaltare drumuri de interes local in comuna Dragomirești ,
județul Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind
instrumentarea proiectului
„Asfaltare drumuri de interes local in comuna Dragomirești , județul Vaslui” in vederea
depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
prin Programul National de dezvoltare locala ,Subprogramul „Modernizarea satului
Romanesc”. Domeniul „Construirea/modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice
clasificate si încadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri
județene, drumuri de interes local , respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice
din interiorul localităților - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
1 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Potorac Culita care arata ca este problema cu drumul din Rădeni
pana in Tulești care nu se mai știe daca se mai face sau nu , este făcut proiect pentru el dar
nu se încep lucrările .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca aceste drumuri din Rădeni si Tulești fac
obiectul unui proiect de asfaltare drumuri care s-a depus la consiliul județean in vederea
finanțării .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , RUSU VASILE
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

