ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 iulie 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. 573 din data de 24. 07. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 11 consilieri , din totalul de 15 consilieri , 2
consilier locali fiind absenti : consilier Turcu Constantin – lipsa nemotivat , consilier
Taschina Nicolae Petru Maricel – lipsa probleme medicale , 2 consilieri având încetate
de drept mandatele de consilier .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni , domnul Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomirești si supleanții ai căror mandate de consilier urmează a se
dezbatute in ședința de consiliul local : Cosma Aurel membru PNL si Petrescu Dumitru
membri PP-DD .
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 - 11 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 POTORAC CULITA - ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile iunie
2015 – august 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier POTORAC CULITA , președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului
Petrescu Dumitru – supleant înscris pe lista Partidului Poporului – Dan
Diaconescu - la comuna Dragomirești .
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II.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Baisan
Vasilica membru a Partidului National Liberal , prin demisie .
III. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului
Cosma Aurel , supleant înscris pe lista Partidului National Liberal - la comuna
Dragomirești .
IV. Proiect de hotărâre privind rectificarea a – II-a , a bugetului local al comunei
Dragomirești .
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către comuna Dragomirești a
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plați electronice in
cadrul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor datorate
bugetului local al comunei Dragomirești .
VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de
maxim 296.519 lei , on conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 2 /2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative ,
precum si alte masuri ” .
VII. Întrebări – interpelări .
Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 11 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

- care cu 11 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
validarea mandatului de consilier local a domnului Petrescu Dumitru – supleant înscris
pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu - la comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
domnului Petrescu Dumitru – supleant înscris pe lista Partidului Poporului – Dan
Diaconescu - 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 validarea mandatului de consilier local a domnului
Petrescu Dumitru – supleant înscris pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu - la
comuna Dragomirești ”.
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Da cuvântul domnului consilier Chingalata Aurel care prezintă RAPORTUL
comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Petrescu
Dumitru – supleant înscris pe lista Partidului Poporului – Dan Diaconescu - la comuna
Dragomirești .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Gheorghita
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 arata ca doi supleanți din partea
Partidului Poporului – Dan Diaconescu - consilier Stanciu Ciprian si consilier
Padurean Marin nu mai susnt membrii ai acestei formatiuni politice pentru motivul ca
la alegerile prezidentiale acestia au facut parte din birourile electorale ale sectiilor de
votare din partea altor formatiuni politice .
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 .
Conform prevederilor art. 6 , alin. (2) validarea mandatului de consilier se face prin
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi .
Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local a domnului Petrescu Dumitru – supleant înscris pe lista
Partidului Poporului – Dan Diaconescu - la comuna Dragomirești” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local a domnului Petrescu Dumitru – supleant înscris pe lista Partidului
Poporului – Dan Diaconescu - la comuna Dragomirești - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 11 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 11 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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In conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 215 /2001 – privind
administraţia publica locala , republicata si art. 7 din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul
aleşilor locali, consilierii ale căror mandate au fost validate depun in fata consiliului local
următorul JURĂMANT , in limba romana .
Rog doamnele si domnii prezenți sa se ridice in picioare .
Domnul consilier PETRESCU DUMITRU a căruia mandat a fost validat depune in
fata Consiliului local Jurământul :
„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa tot ceea ce sta
in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dragomirești . Aşa sami ajute Dumnezeu .”
Consilierul care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept .
Daca exista asemenea situații se anunța organismul politic din care face parte si se
precizează ca in viitoarea ședința se va proceda la completarea consiliului in condițiile art.
33 din legea administrației publice locale .
Nu este o astfel de situație .
Domnul consilier Petrescu Dumitru semnează jurământul depus .
Urmează felicitările din partea domnului Primar si a consilierilor pentru domnul
consilier Petrescu Dumitru a cărui mandat a fost validat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier a domnului Baisan Vasilica membru a Partidului
National Liberal , prin demisie”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului
Baisan Vasilica membru a Partidului National Liberal , prin demisie ”.
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 mandatului de consilier a domnului Baisan
Vasilica membru a Partidului National Liberal , prin demisie ”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel
– secretar comuna
– care
prezenta referatul constatator semnat de Primar si secretar la proiectul de hotărâre
privind încetarea mandatului de consilier a domnului Baisan Vasilica membru a Partidului
National Liberal , prin demisie ”.
Da cuvântul domnului consilier Chingalata Aurel care prezintă RAPORTUL
comisiei de validare privind încetarea mandatului de consilier a domnului Baisan Vasilica
membru a Partidului National Liberal , prin demisie .
Da cuvântul domnului consilier Grigore Gheorghita
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 Primar care prezintă DEMISIA depusa de către domnul consilier Baisan
Vasilica din funcția de consilier local in vederea rezolvării unor probleme personale .
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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 .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier a domnului Baisan Vasilica membru a Partidului National Liberal ,
prin demisie ” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0
aprobat cu 12 voturi „pentru” , 0

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de
consilier a domnului Baisan Vasilica membru a Partidului National Liberal , prin demisie
- in general :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier local a domnului Cosma Aurel , supleant înscris pe lista
Partidului National Liberal - la comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
domnului Cosma Aurel , supleant înscris pe lista Partidului National Liberal - 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 validarea mandatului de consilier local a domnului Cosma
Aurel , supleant înscris pe lista Partidului National Liberal - la comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului consilier Chingalata Aurel care prezintă RAPORTUL
comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cosma
Aurel , supleant înscris pe lista Partidului National Liberal - la comuna Dragomirești.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Gheorghita
care prezintă Avizul
comisiei de specialitate pentru „ administrație publica , juridica si de disciplina ....” din
cadrul consiliului local a proiectului de hotărâre prezentat .
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Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier local Grigori Vasilica care arata ca supleantul Cosma Aurel este
urmatorul pe lista de supleanti a acestei formațiuni politie ce urmează a fi validat .
=domnl Primar Turcu Aurel care arata ca formațiunea politica din care acesta face
parte Partidul National Liberal a confirmat prin adresa ca supleantul Cosma Aurel este
urmatorul pe lista de supleanți si este membru al acestei formatiuni politice.
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 .
Conform prevederilor art. 6 , alin. (2) validarea mandatului de consilier se face prin
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi .
Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local a domnului Cosma Aurel , supleant înscris pe lista Partidului
National Liberal - la comuna Dragomirești” - 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 hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local a domnului Cosma Aurel , supleant înscris pe lista Partidului National
Liberal - la comuna Dragomirești - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 12 voturi
„ contra” ?
0 voturi
„ abţine” ?
0 voturi

Cu 12 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
In conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 215 /2001 – privind
administraţia publica locala , republicata si art. 7 din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul
aleşilor locali, consilierii ale căror mandate au fost validate depun in fata consiliului local
următorul JURĂMANT , in limba romana .
Rog doamnele si domnii prezenți sa se ridice in picioare .
Domnul consilier COSMA AUREL a căruia mandat a fost validat depune in fata
Consiliului local Jurământul :
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„ Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac cu buna credinţa tot ceea ce sta
in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dragomirești . Aşa sami ajute Dumnezeu .”
Consilierul care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept .
Daca exista asemenea situații se anunța organismul politic din care face parte si se
precizează ca in viitoarea ședința se va proceda la completarea consiliului in condițiile art.
33 din legea administrației publice locale .
Nu este o astfel de situație .
Domnul consilier Cosma Aurel semnează jurământul depus .
Urmează felicitările din partea domnului Primar si a consilierilor pentru domnul
consilier Cosma Aurel a cărui mandat a fost validat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
rectificarea a – II-a , a bugetului local al comunei Dragomirești .”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre rectificarea a – II-a , a bugetului local al comunei
Dragomirești .
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 rectificarea a – II-a , a bugetului local al comunei
Dragomirești ”.
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 Rusu Vasile 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 Dorobat Marin
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 consilier Zota Romel care arata ca sunt cheltuite sume mari de bani pentru
Sistemul de Alimentare cu apa din localitatea Vladia .
Banii sunt cheltuiți pentru refacerea si înlocuirea conductei de alimentare cu apa care a
fost pusa de proasta calitate de către executant .
Propune ca aceste sume sa fie suportate de către firma care a executat lucrările de
construire a rețelei de alimentare cu apa , lucrarea fiind in garanție , lucrarile de
construire nefiind făcute de mult .
Pentru orice lucrare se creează un cont de buna garanție si trebuie pus executantul sa
refacă toate defecțiunile ivite pe parcurs .
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De asemenea , sunt cheltuite sume importante de bani , tot pentru acest proiect , pentru
lucrări făcute degeaba . Ex. se pun reductoare care costa mult si acestea nu reduc presiunea
din conducte ducând la spargerea conductelor de multe ori .
Pentru executarea reparațiilor sau alte intervenții la sistemele de alimentare cu apa sa se
folosească sumele de bani colectate din branșările la rețea si din sumele încasate pentru
consumul de alimentare cu apa .
Fata de cele arătate mai sus propune ca pentru reparații si alte cheltuieli pentru
alimentarea cu apa sa se folosească sumele încasate din alimentarea cu apa si din branșări
si nu sa se solicite sume de bani din bugetul local .
= domnul contabil Primărie Popescu Miriean Ioan care arata ca sumele colectate pentru
alimentarea cu apa sunt insuficiente pentru achitarea contravalorii țevii achiziționate si
înlocuite pentru localitatea Vladia . Din aceasta cauza se solicita suplimentarea sumelor de
bani pentru acest capitol urmând a se solicita in ședința consiliului local majorarea taxei de
consum /mp pentru ca sumele sunt mici si insuficiente pentru aceasta activitate .
=domnul consilier Iacob Danut care propune sa se facă ceva cu apa pentru băut din
sistemul de alimentare cu apa din Dragomirești pentru ca se termina repede din bazin si
sunt ore bune din zi când aceasta se închide pentru reumplere . Sa se ia masuri cu cetățenii
care folosesc apa pentru irigat in grădini sau solarii . Sa se stabilească taxe diferențiate
pentru colectarea de bani la bugetul local necesari pentru acoperirea defecțiunilor .
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 rectificarea a – II-a ,
a bugetului local al comunei Dragomirești ” - 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” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”
„contra” , 1 „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea a – II-a , a
bugetului local al comunei Dragomirești . - in general :
- Cine este
- Cine este
- Cine se

„ pentru” ? - 10 voturi
„ contra” ?
2 voturi
„ abţine” ?
1 voturi

Cu 10 voturi „pentru” , 2 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea suportării de către comuna Dragomirești a comisionului perceput de furnizorul
de servicii de acceptare de plați electronice in cadrul Sistemului National Electronic de
Plata online cu cardul a taxelor datorate bugetului local al comunei Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de către comuna
Dragomirești a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plați
electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor
datorate bugetului local al comunei Dragomirești”.
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 suportării de către comuna Dragomirești a
comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plați electronice in cadrul
Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor datorate bugetului local
al comunei Dragomirești”.
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 – secretar comuna care arata ca taxele si impozitele locale
datorate de către contribuabili vor putea fi achitate online , cu cardul pentru cetățenii care
au posibilitatea acestui transfer si pentru persoanele plecate din localitate si pentru care ar
fi costisitoare deplasarea anuala la comuna pentru plata impozitelor si taxelor .
De asemenea, comisionul perceput pentru aceasta activitate va fi suportat de către
consiliul local iar activitatea va veni in sprijinul cetățenilor si a consiliului local .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca astfel de persoane sunt puține ca
număr dar trebuie creata aceasta posibilitate de plata cu cardul .
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
suportării de către comuna Dragomirești a comisionului perceput de furnizorul de servicii
de acceptare de plați electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata online
cu cardul a taxelor datorate bugetului local al comunei Dragomirești” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.

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” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
„contra” , 0 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea suportării de către comuna
Dragomirești a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plați
electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor
datorate bugetului local al comunei Dragomirești - 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 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim 296.519 lei , on conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2 /2015 pentru modificarea si
completarea unor acte normative , precum si alte masuri .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare
de maxim 296.519 lei , on conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului
nr. 2 /2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si alte masuri.
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 contractării unui împrumut in valoare de maxim
296.519 lei , on conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 2
/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si alte masuri .
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 contabil Popescu Miriean Ioan care arata ca acest împrumut urmează a se
face pe termen scurt pentru asigurarea prefinantarii proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile din perioada programului 2007-2013 inclusiv pentru cheltuielile
neeligibile asociate proiectelor .
Noi avem 2 astfel de proiecte pentru care solicitam aprobarea împrumutului :
1.Investiții in scopul dotării Căminului Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului
Cultural din localitatea Doagele din comuna Dragomirești , județul Vaslui – împrumut in
valoare de 122.381 lei .
2.Utilajele comunei Dragomirești si modernizare Târg comunal sat Rădeni , comuna
Dragomirești , județul Vaslui – împrumut in valoare de 174.138 lei .

11

= domnul consilier Grigore Benone care arata ca pe întreaga durată a serviciului
datoriei publice locale, se va publica pe pagina de internet a COMUNEI următoarele date:
- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări
și/sau completări ale acesteia;
- valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;
- gradul de îndatorare a COMUNEI ;
- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei
de rambursare a împrumutului ;
- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
Datele se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul
expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
= domnul Primar , Turcu Aurel , care arata ca toata documentația necesara pentru
împrumut va fi verificata de către o Comisie de Autorizare a Împrumutului si va da o
hotărâre cu aprobarea sumelor .
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
contractării unui împrumut in valoare de maxim 296.519 lei , on conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 2 /2015 pentru modificarea si
completarea unor acte normative , precum si alte masuri - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

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

aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2
aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut
in valoare de maxim 296.519 lei , on conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a
Guvernului nr. 2 /2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si
alte masuri - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 11 voturi
- Cine este „ contra” ?
2 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 11 voturi „pentru” , 2 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
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Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= domnul consilier Zota Romel care arata ca sunt create condiții foarte bune pentru
salariatei Primăriei , chiar prea bune , dar aceștia nu întocmesc si ei nici un proiect
european pentru comuna .
Salariații Primăriei trebuie puși la treaba sa întocmească proiecte europene așa cum
sunt făcute la alte comune din județ si din tara , nu sa stea degeaba si sa foiască hârtii .
= domnul Stoinea Geani Nonel – secretar comuna care arata ca fiecare salariat al
comunei are atribuții stabilite conform fisei postului . La comuna Dragomirești nu avem
post distinct pentru întocmirea de proiecte europene dar de către colectivul Primăriei au
fost si sunt întocmite proiecte cu finanțare externa , unele au fost finalizate, unele sunt in
execuție cu contracte încheiate si o parte se așteaptă finanțare , date care pot fi consultate
si pe pagina proprie de internet .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , POTORAC CULITA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

