ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30 octombrie 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. 795 din data de 23. 10. 2015 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 15 consilieri , din totalul de 15 consilieri , nici un
consilier local nefiind absent .
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 .
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 - 15 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 3 ședințe ale consiliului local sa preia lucrările ședinței
ordinare .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Grigore Benone
- ales ca
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile
septembrie 2015 – noiembrie 2015 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Grigore Benone
, președinte de ședința - preia lucrările
ședinței si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .

I.
II.

III.

Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia ,
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui .
Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1 Rădeni ,
comuna Dragomirești , judeţul Vaslui.
Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Liceul
Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești .
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IV.

Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Școala
Gimnaziala nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești .
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea “ Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomireşti , in
perioada de iarna 2015-2016 .
VI. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul Public al comunei Dragomirești - IDP-ului cu suprafețele real măsurate
de topometrist .
VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
proiectul „Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia
din comuna Dragomirești , județul Vaslui”
VIII. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Extindere si dotarea
funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești ,
județul Vaslui” .
IX. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar a
bugetului local al comunei Dragomirești - pentru trim. III/2015 .
X.
Proiect de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si
terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara
activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu
personalitate juridica .
XI. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si
terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara
activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu
personalitate juridica .
XII. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a V – a, a bugetului local al
comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 .
XIII. Proiect de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea de
ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale ,
incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui .
XIV. Proiect de hotărâre privind aprobare dezmembrare suprafața de teren din teren
aferent ce aparține domeniului public al comunei - Strada nr. 1 sat Vladia , comuna
Dragomirești pentru intabulare .
XV. 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 2 (doua ) puncte ca urmare a solicitărilor urgente si anume :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei
Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea
de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014
– 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui .
= domnul consilier Zota Romel propune neincluderea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre
propuse pentru motivul ca acestea nu au fost propuse prin ordinea de zi si sunt adăugate in
ultimul moment .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca proiectele de hotărâre au fost inițiate după
comunicarea invitațiilor catre consilierii locali si a ordinei de zi dar sunt puncte care sunt urgente
a fi dezbătute in ședința consiliului local din aceasta luna si care sunt insotite de documentele
stipulate in lege pentru adoptarea unui hotărâri .

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, 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 :
1. - Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de

investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna
Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM
SA IFN .

- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
1 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 1 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
2. - Includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui .
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
1 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 1 „contra” , 1 „abțineri” - includerea proiectului de
hotărâre pe ordinea de zi este aprobata .
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului spre aprobare ordinea de zi
modificata care cuprinde 17 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
1 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
- care cu 13 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 1 „abțineri” - este aprobata .
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Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al
Liceului Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui ”.
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 desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești ”.
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 secretar comuna Stoinea Geani Nonel care comunica domnilor consilieri
locali ca propunerile care vor fi făcute pentru reprezentanții consiliului local in consiliile
de administrare a institutiei de invatamant sa respecte si sa tina cont de prevederile art. 7 ,
alin. (4) din Ordinul nr. 4619 /2014 cu privire la incompatibilitati si anume :
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului,
fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
= domnul consilier Zota Romel care arata ca nu mai dorește sa facă parte din
Consiliul de Administrație la Liceului Tehnologic Vladia pentru motivul ca nu mai are
timp si pentru aceste ședințe si in plus convocările nu se aduc la cunostiinta in termenul
legal si nici ordinea de zi a fiecărei ședințe ceea ce face imposibila participarea si luarea
unor decizii corecte si legale .
=domnul consilier Grigore Benone - propune ca reprezentant al Consiliului Local
Dragomirești in Consiliul de Administratei al Liceului Tehnologic Vladia sa fie
desemnat si domnul consilier Dorobat Marin .
= domnul consilier Potorac Culita – propune ca reprezentat al Consiliului local in
Consiliul de Administratei al Liceului Tehnologic Vladia sa fie desemnat si domnul
consilier Grigore Gheorghita .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca in locul sau sa fie desemnata
alta persoana pentru a face din consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Vladia
pentru motivul ca este cu domiciliul la o distanta mare fata de aceasta instituție de
invatamant si nu are timp pentru a participa la ședințele lunare . ( este din Doagele si
Școala este la Vladia ) .
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= domnul consilier Turcu Constantin care propune ca reprezentant al Consiliului
Local Dragomirești in Consiliul de Administratei al Liceului Tehnologic Vladia sa fie
desemnat si domnul consilier Grigori Vasilica .
Nemaifiind alte intervenții se trece la votarea propunerilor făcute pentru
reprezentanții Consiliului local pentru Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic
Vladia si anume :
 Domnul consilier Grigore Gheorghița ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
 Domnul consilier Dorobat Marin ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
 Domnul consilier Grigori Vasilica ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
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 desemnare
reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai
Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic
Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre desemnare
reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii
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 reprezentanți ai Consiliului local
Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1 Rădeni , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui”.
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 desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1 Rădeni , comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui ”.
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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 secretar comuna Stoinea Geani Nonel care comunica domnilor consilieri
locali ca propunerile care vor fi făcute pentru reprezentanții consiliului local in consiliile
de administrare a instituției de invatamant sa respecte si sa tina cont de prevederile art. 7 ,
alin. (4) din Ordinul nr. 4619 /2014 cu privire la incompatibilitati si anume :
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului,
fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
= domnul consilier Iacob Danut propune ca reprezentat al Consiliului local in
Consiliul de Administratei al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa fie desemnat domnul
consilier Taschina Nicolae Petru Maricel pentru ca acesta a mai fost in in anii precedent si
este familiarizat cu procedurile de desfășurare a acestor ședințe .
=domnul consilier Chingalata Aurel propune ca reprezentat al Consiliului local in
Consiliul de Administratei al Scolii Gimnaziale nr. 1 Rădeni sa fie desemnat domnul
consilier Potorac Culita .
Nemaifiind alte intervenții si propuneri , se trece la votarea propunerilor făcute pentru
reprezentanții Consiliului local pentru Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1
Rădeni si anume :
 Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
 Domnul consilier Potorac Culita ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
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 desemnare
reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii
Gimnaziale nr.1 Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai
Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui - in general :
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- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 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
desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești .
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic
Vladia , comuna Dragomirești”.
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 desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești in
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic Vladia , comuna
Dragomirești”.
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 Dorobat Marin propune ca din Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic Vladia – sa facă parte domnul consilier Cosma
Aurel fiind din localitatea Poiana Pietrei in aproprierea sediului instituției de invatamant .
Nemaifiind alte intervenții si propuneri , se trece la votarea propunerilor făcute pentru
reprezentantul Consiliului local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
Liceul Tehnologic Vladia si anume :
 Domnul consilier Cosma Aurel ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
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 desemnare
reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calităţii la Liceul Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentant al
Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
Liceul Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calităţii la Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local
Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Școala Gimnaziala
nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomirești in
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni ,
comuna Dragomirești”.
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 Chingalata Aurel propune ca din Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calităţii la Scoala Gimnaziala nr. 1 Radeni – sa facă parte domnul consilier
Rusu Vasile fiind din localitatea Radeni in aproprierea sediului instituției de invatamant .
Nemaifiind alte intervenții si propuneri , se trece la votarea propunerilor făcute pentru
reprezentantul Consiliului local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
Scoala Gimnaziala nr. 1 Radeni si anume :
 Domnul consilier Rusu Vasile ;
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - propunerea este aprobata .
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 desemnare
reprezentant al Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calităţii la Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești” - pe articole :
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Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare reprezentant al
Consiliului local Dragomirești in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea “ Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile
comunale din comuna Dragomireşti , in perioada de iarna 2015-2016.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea “ Programului de pregătire,
deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomireşti ,
in perioada de iarna 2015-2016”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la
proiectul de hotărâre privind aprobarea “ Programului de pregătire, deszăpezire si
combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna Dragomireşti , in perioada
de iarna 2015-2016”.
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 Cosma Aurel 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 secretar Stoinea Geani Nonel care comunica domnilor consilieri masurile
dispuse de către Comandamentul de iarna județean Vaslui, după cum urmează :
Comandamentul comunal va asigura permanenta la telefon, având obligația 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 tratați 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

10

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 transportați 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 2014 – deszăpezirea la comuna Dragomirești nu s-a realizat corespunzător
pentru 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 transporte marfa cu atelajele .
Propune ca in loc de nisip sa se achiziționeze si nisip cu sare sau numai sare pentru a
pune pe drumurile comunale greu accesibile pe timp de iarna. Exemplu de astfel de drum
ar fi drumul comunal spre Popești .
De asemenea , s-a vorbit de asigurarea circulației pe drumurile comunale dar ce ne
facem cu drumul pana la Doagele – care este drum județean si nu se intervine la timp de
către organele județene pentru deblocare , 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 Dragomirești 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 aproximat 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 achiziția 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 achiziționat de către Primăriei iar in caz de înzăpezire se va
interveni cu buldoexcavator ce urmează a fi in dotarea Primăriei in cel mai scurt timp .
Cu buldoexcavatorul si nu plugul tractat nou achiziționate precum si nu
administrarea de material antiderapant pentru zonele in panta se va putea crea condiții
normale de trafic pe drumurile comunale si nu numai noi intervenind in caz de nevoie si pe
cele doua drumuri județene din comuna si drumul National DN 2F in zona serpentinelor
mereu întroienite din cauza vântului .
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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 aprobarea “
Programului de pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale
din comuna Dragomireşti , in perioada de iarna 2015-2016” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 9 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 10 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea “ Programului de
pregătire, deszăpezire si combatere a poleiului pe drumurile comunale din comuna
Dragomireşti , in perioada de iarna 2015-2016 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Public al comunei
Dragomirești - IDP-ului cu suprafețele real măsurate de topometrist”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul Public al comunei Dragomirești - IDP-ului cu suprafețele real
măsurate de topometrist ”.
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 actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
Public al comunei Dragomirești - IDP-ului cu suprafețele real măsurate de topometrist”.
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 Cosma Aurel 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
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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. (3) , 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 (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Public al comunei Dragomirești - IDPului cu suprafețele real măsurate de topometrist ” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul Public al comunei Dragomirești - IDP-ului cu suprafețele real
măsurate de topometrist - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Extindere si dotarea
funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul
Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
pentru proiectul „Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia
din comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
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 aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul
„Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din 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 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 :
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= domnul consilier Turcu Constantin care arata ca prin documentatia tehnicoeconomica se propune extinderea si dotarea functionalului din cadrul Liceului Tehnologic
Vladia .
In momentul de fata spațiu acestei instituții de invatamant este insuficient , având
clase care isi țin cursurile in localul Căminului Cultural Vladia .
Este lăudabila inițiativa Primăriei comunei Dragomirești pentru un astfel de proiect
cu finanțare europeana dar si mai important este ca acest proiect sa aiba si finalitate , sa fie
aprobat si finanțat , proiectantul consultându-se in permanenta cu conducerea institutiei de
invatamant , pe hârtie si planșe arata foarte frumos si vine in sprijinul comunitatii locale .
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 prezenti .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru proiectul „Extindere si dotarea funcționalului din
cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul Vaslui ” - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru proiectul „Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 14 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
Cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 1 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
implementarea proiectului „ Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „ Extindere si dotarea
funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul
Vaslui”.
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
implementarea proiectului „ Extindere si dotarea
funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din 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 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 Turcu Constantin care arata ca valoarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului sunt de 500.000 de euro .
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 prezenti .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru proiectul „Extindere si dotarea funcționalului din
cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești , județul Vaslui ” - pe
articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului „
Extindere si dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna
Dragomirești , județul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar a bugetului local al comunei
Dragomirești - pentru trim. III/2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești - pentru trim. III/2015”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de încheiere a exerciţiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești - pentru
trim. III/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 .
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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 .
Da cuvântul domnului consilier Cosma Aurel 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 Zota Romel care arata ca la aceste conturi de încheiere a
exercițiului bugetar pe trimestre sau anuale sunt prezentat doar sume totale si nu se
înțelege nimic din acestea care sunt repartizate pe capitole . Dorim ca aceste sume sa fie
defalcate pe fiecare cheltuiala in parte si nu pe total .
= domnul contabil Popescu Miriean Ioan aduce la cunostiinta domnilor consilieri ca
poate sa raspunda la intrebarile puse pentru anumite capitole acestea fiind dezbatute mai pe
larg in cadrul comisiei de specialitate a consiliului local . Sunt detaliate anumite venituri si
cheltuieli din trimestrul III 2015 .
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 (cel puțin 8 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești pentru trim. III/2015” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomirești - pentru trim. III/2015 in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 10 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind darea
in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public
de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de
stat de pe raza comunei Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de
invatamant cu personalitate juridica”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor imobile
(construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate
juridica”.
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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 darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si
terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea
unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către
Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 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 :
= nu sunt
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (3) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul a 2/3 din numarul consilierilor locali in funcție (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea in
administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de
interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat
de pe raza comunei Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant
cu personalitate juridica” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor
imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Liceul Tehnologic Vladia , unitate de invatamant cu personalitate
juridica - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind darea
in administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public
de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de
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stat de pe raza comunei Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de
invatamant cu personalitate juridica”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor imobile
(construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu
personalitate juridica”.
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 darea in administrare a bunurilor imobile (construcții si
terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea
unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către
Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu personalitate juridica”.
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 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 :
Nu sunt
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (3) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul a 2/3 din numarul consilierilor locali in funcție (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea in
administrare a bunurilor imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de
interes local , in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat
de pe raza comunei Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de
invatamant cu personalitate juridica” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 5 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 6 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 7 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 8 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor
imobile (construcții si terenuri) aparținând domeniului public de interes local , in care isi
desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
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Dragomirești , către Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , unitate de invatamant cu
personalitate juridica - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării a V – a, a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui
pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a V – a, a bugetului local al
comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
a V – a, a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul 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 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 .
Da cuvântul domnului consilier Cosma Aurel 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 arata ca inainte de a se vorbi de sumele de bani care sunt
propuse a fi repartizate pentru drumuri sa se aiba in vedere ca trebuies intretinute
drumurile si caile de acces pentru a facilita accesul echipajelor de interventie pentru
persoanele bolnave , batrane , gravidele precum si pentru bolnavii de dializa .
= domnul consilier local Zota Romel care propune achizitia de piatra pentru
întreținerea drumurilor comunale stricate si realizate numai din pamant .
= domnul consilier Iacob Danut care propune ca suma de bani repartizata pentru
întreținerea drumurilor comunale sa fie impartita echitabil pentru fiecare localitate in parte
si nu sa pună piatra mai mult intr-o localitate si mai putin in alta .
Propune ca suma de bani sa fie impartita pe un număr de transporturi de piatra
(basculante ) la un preț aproximativ / transport si reieșind un număr aproximativ de 120
transporturi de piatra pentru toata comuna .
= domnul Primar propune alocare pentru fiecare localitate a unui număr de
transporturi ținându-se cont de rețeaua de drumuri din fiecare localitate si de câta piatra s-a
administrat pe aceste drumuri sin in perioada anterioara .
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Astfel se prun următoare transporturi pe localitati : Doagele – 12 , Dragomiresti –
17, Poiana Pietrei – 8, Babuta 7 ,Tulesti -8 , Radeni - 15 , Belzeni – 6, Vladia 6 , Popesti
12 , Semenea 7 .
Sunt lamurite numarul de transporturi pe localitati cu domnii consilieri locali
reprezentanti ai acestor comunitati in functie de lungimea retelei de drumuri si a
cantitatilor de piatra deja administrate pe acestea anterior .
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (3) , 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 (cel puțin 10 voturi ) .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării a V – a, a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul
2015” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 4 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării a V – a, a
bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015 - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - proiectul de hotărâre este aprobat .
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii
de necesitate cauzate de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti
–judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive si proiectul de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea
de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale ,
incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind stabilirea de situaţii
deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate
de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul 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 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 :
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= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca in localitatea Tulești este cetățeanul
Gheorghiu Neculai care pe data de 03 noiembrie 2015 împlinește vârsta de 101 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 500 lei . Aceiași
suma de bani se propune a se acorda tuturor persoanelor care ajung la aceasta vârsta .
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 prezenti .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea de
situaţii deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate
cauzate de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul
Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind stabilirea de situaţii deosebite pentru
acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi
naturale , incendii si accidente la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 14 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg
comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de
garanție din partea FNGCIMM SA IFN”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului
“Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul
Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de
investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni,
comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea
FNGCIMM SA IFN”.
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 Zota Romel care arata ca tot se prelungește proiectul cu utilajele
pana o sa se ajungă sa plătească sumele din bugetul local pe când acesta trebuia sa fie cu
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sume din fonduri europene si nerambursabile . La început s-a spus ca se realizează un
proiect si pe noi – consiliul local nu o sa ne coste nimici si acuma s-a ajuns ca de fapt sunt
si sume neeligibile pe care le va pune consiliul local din bugetul propriu . In plus s-a mai
făcut si împrumut pentru aceste sume neeligibile si trebuie sa garanteze si cineva pentru
sumele deja aprobate . Ce fel de proiect este acesta ?
=domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca așa se cerere prin Ghid si prin adresele
primite de la AFIR Iasi pentru continuarea si finalizarea Proiectului . Au fost finalizate
lucrările la obiectivul Targ Rădeni parte componenta din proiect si urmează a se finaliza si
achiziția de utilaje – buldoexcavator , plug zăpada , perie , tocător , etc. Pentru a putea
plați aceste utilaje trebuie prelungire pentru scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA
IFN .
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 aprobarea
valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat
Rădeni, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din
partea FNGCIMM SA IFN” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a
proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna
Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea
FNGCIMM SA IFN- in general :
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
2 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 2 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 15 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești
, judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale
pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul
Vaslui”.

22

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 :
= 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 prezenti .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul
Vaslui” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 16 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
aprobare dezmembrare suprafața de teren din teren aferent ce aparține domeniului public al
comunei - Strada nr. 1 sat Vladia , comuna Dragomirești pentru intabulare”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind aprobare dezmembrare suprafața de teren din
teren aferent ce aparține domeniului public al comunei - Strada nr. 1 sat Vladia , comuna
Dragomirești pentru intabulare”.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – consilier contabil in aparatul de
specialitate al Primarului – care prezintă raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobare
dezmembrare suprafața de teren din teren aferent ce aparține domeniului public al comunei
- Strada nr. 1 sat Vladia , comuna Dragomirești pentru intabulare”.
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 :
= 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 prezenti .
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Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobare
dezmembrare suprafața de teren din teren aferent ce aparține domeniului public al comunei
- Strada nr. 1 sat Vladia , comuna Dragomirești pentru intabulare” - pe articole :
Art. 1 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobare dezmembrare suprafața de
teren din teren aferent ce aparține domeniului public al comunei - Strada nr. 1 sat Vladia ,
comuna Dragomirești pentru intabulare - in general :
- Cine este „ pentru” ? - 15 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 15 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - proiectul de hotărâre este
aprobat .
Se trece la punctul 17 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 , GRIGORE BENONE
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

