ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 29 mai 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. 422 din data de 22. 05. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 13 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 2
consilier locali fiind absenti : consilier Matei Turcanu Ioan – lipsa nemotivat ,
consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – lipsa probleme de serviciu .
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 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 –
președintele de ședința ales pentru 1 - 3 ședințe ale consiliului local in ședința anterioara
sa preia lucrările ședinței ordinare .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Grigori Vasilica - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile aprilie 2015 –
iunie 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier GIROGRI VASILICA
, președinte de ședința - preia
lucrările ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.
II.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local Matei
Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului
local .
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui.
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III.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul
2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
IV. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui .
V.
Proiect de hotărâre privind stabilire masuri Ro-NET la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui .
VI. Raport anual de activitate consilieri locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea
desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la comuna Dragomireşti , judeţul
Vaslui .
VII. 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 unui punct ca urmare a solicitărilor urgente si anume :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale pentru
eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei pentru anul 2015 .
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 .

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 aprobarea cuantumului unor
taxe speciale pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
- Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
pentru anul 2015 .
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
Domnul consilier Turcu Constantin propune amânarea pentru o ședința ulterioara
care se va desfășura in prima parte a lunii iunie a proiectului de hotărâre cu privire la
alegerea viceprimarului pentru a avea timp ca partidele politice sau alianțele politice sa se
pune de comun acord in ceea ce privește propunerile de candidați pentru funcția de
viceprimar a comunei .
Domnul consilier Iacob Danut propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului 4
al ordinei de zi si amânarea pentru o ședința ulterioara pentru ca este din scurt si nu a avut
timp deajuns pentru consultari cu partenerii de cualitie .
Ia cuvântul domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care aduce la
cunostiinta domnilor consilieri ca , conform prevederilor art. 43. alin. (1). „Scoaterea unui
proiect de hotarare de pe ordinea de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu
indeplineste conditiile prevazute la art. 44” .

Sunt respectate prevederile art. 44. - (1) - Proiectul de hotărâre propus pe ordinea
de zi a ședinței consiliului local fiind insotit 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.
De asemenea , proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului a mai fost
amanat o data la propunerea initiatorului , consilier Iacod Danut in sedinta consiliului local
din luna ianuarie 2015 iar ulterior in data de 29.05.2015 prin adresa nr. 2865 hotararea
consiliului local nr.7/ 30.01.2015privind schimbarea viceprimarului a primit si avizul de
legalitate .
Domnul consilier Turcu Constantin propune , tinand cont de cele expuse mai sus , ca
intitiator , domnul Primar Turcu Aurel sa-si dea acordul pentru scoaterea proiectului de
hotarare de pe ordinea de si discutarea acestuia in sedinta din prima parte a lunii iunie.
Domnul Primar Turcu Aurel – isi da acordul pentru scoaterea proiectului de hotarare
initiat de catre acesta si sa fie supus votului consiliului local .
Nefiind alte intervenții, supune votului spre aprobare :
- scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului .
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - scoaterea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
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Nefiind alte intervenții supune votului spre aprobare – ordinea de zi - care cu 13
voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abțineri” - este aprobata .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local Matei Turcanu Ioan pentru lipsa
nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local Matei Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale
consiliului local”.
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 încetarea de drept a mandatului de consilier local Matei
Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive ale consiliului local”.
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin
care prezintă RAPORTUL
comisiei de validare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnul
consilier Matei Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata la 3 sedinte consecutive ale
consiliului local 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 Zota Romel care propune consiliului local amânarea
proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a colegului de partid
politic pentru a putea da posibilitatea consilierului sa se apere .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca nu exista nici un motiv pentru
amanarea acestui proiect de hotarare fiindca domnul consilier Matei Turcanu Ioan a
lipsit nemotivat la 3 sedinte consecutive ale consiliului local si la aceasta data fiind
plecat de la domiciliul .
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 prezenți .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea de
drept a mandatului de consilier local Matei Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata de la 3
ședințe consecutive ale consiliului local ” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 10 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 3
aprobat cu 10 voturi „pentru” , 3

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local Matei Turcanu Ioan pentru lipsa nemotivata de la 3 ședințe consecutive
ale consiliului local - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 10 voturi
„ contra” ?
3 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 10 voturi „pentru” , 3 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2014 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar pentru anul 2014 la 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 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui ”.
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 .
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 .
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Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Iacob Danut ca dorește sa afle mai multe informații cu privire la
sumele cheltuite in bugetul local al comunei pentru anul 2014 pentru capitolul drumuri ,
sume care sunt de aproximativ 4 miliarde de lei vechi si nu prea se vad lucrările prin
comuna .
= domnul Turcu Aurel – Primar – care informează ca sumele cheltuite pentru drumuri
in anul 2014 au fost pentru construirea unui drum compus din doua artere in cartierul nou
in Rădeni , s-au refăcut drumurile comunale afectate de inundații in anul 23014 precum si
porțiuni de drumuri satesti ce au fost executate in luna decembrie in localitatea Doagele
urmare a hotărârilor consiliului local aprobare de consilieri .
Domnul Stoinea Geani Nonel - secretar , comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , 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 aprobarea
contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2014 la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exercițiului bugetar pentru anul 2014 la comuna Dragomirești , județul Vaslui - in
general si cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul
Vaslui.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local pentru
anul 2015 la 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 aprobarea rectificării I a bugetului local pentru anul 2015
la comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
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 .
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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 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 .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Primar care arata ca proiectul de hotarare a fost initiat urmare a incheierii
unui contrcat de finantare pentru proiectul de alimnetare cu apa a localitatilor Radeni si
Tulesti , contract care a fost incheiat la Consiliul judetean Vaslui cu reprezentanti ai
ministerului de resort .
=domnul consilier local Zota Romel care doreste sa afle de ce sunt cuprinse sume in
bugetul local la rectificare pentru plata unor facturi ale Primariei care in prealabil nu au
fost aprobate de catre consiliul local .
= domnul contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca sume cuprinse in rectificarea
prezenta reprezinta sume ce au rezultat din efectuarea studiilor topografice si intabulare
pentru proiectul ce se intentioneaza a fi finantat pentru asfaltare drumuri satesti .
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 aprobarea
rectificării I a bugetului local pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui ”
- pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului
local pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
- in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
alegerea viceprimarului la comuna Dragomirești , județul Vaslui - amânat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilire masuri Ro-NET la comuna Dragomirești , județul Vaslui.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind stabilire masuri Ro-NET la 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
stabilire masuri Ro-NET la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui”.
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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Cingalata Aurel care aduce la cunostiinta ca aceasta
investiție este foarte importanta pentru localitatea Popești care este o localitate izolata la
mare distanta fata de un drum național sau de un drum județean fiind la mare distanta si
fata de rețele de cablu telefonice sau internet .
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 a 2/3 din
numărul consilierilor locali in funcție - fiind o hotărâre care se refera la patrimoniu .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilire
masuri Ro-NET la comuna Dragomirești , județul Vaslui ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind
comuna Dragomirești , județul Vaslui - in general :

stabilire masuri Ro-NET la

- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
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Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea cuantumului unor taxe speciale pentru eliberarea atestatului de producător si a
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale
pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol.
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 aprobarea cuantumului unor taxe speciale pentru eliberarea
atestatului de producător si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol”.
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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul Stoinea Geani Nonel – secretar care aduce la cunostiinta domnilor
consilieri ca proiectul de hotărâre a fost inițiat urmare a costurilor generate de tipărirea
acestor documente, potrivit art. 5 alin. 2 şi art. 8 alin. 2 din Legea nr. 145/2014 , se suportă
de consiliile judeţene, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor
din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărârii ale
autorităţii deliberative la propunerea autorităţii executive .
Domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui de ședința si întregii
asistente ca in baza art. 45 , alin. (2 ) , 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 aprobarea
cuantumului unor taxe speciale pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe
speciale pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei pentru anul 2015.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 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 aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 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 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 .
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 .
Pentru discuții s-au înscris :
=nu sunt
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 prezenți .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei pentru anul 2015 ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei pentru anul
2015 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Raport anual de activitate consilieri
locali (art.51, alin.4 ) privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014 – la
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilie Zota Romel care prezintă Raport anual de activitate
consilieri locali privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014.
Da cuvântul domnului consilie Potorac Culita
care prezintă Raport anual de
activitate consilieri locali privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014.
Da cuvântul domnului consilie Chingalata Aurel care prezintă Raport anual de
activitate consilieri locali privind activitatea desfăşurata de către aceştia in anul 2014.
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul Stoinea Geani Nonel – secretar care aduce la cunostiinta domnilor
consilieri ca rapoartele anuale de activitate conform articolului 51 , alin.4 trebuiau depuse
in primul trimestru a anului 2015 pentru anul 2014 , acestea fiind solicitate prin toate
convocările consiliului local începând cu luna martie 2014 si nu toți consilierii locali le-au
depus la termen , altii chiar deloc .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= nu sunt
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , GRIGORI VASILICA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

