ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 19 aprilie 2016 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. 195 din data de 15. 04. 2016 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 13 consilieri , din totalul de 15 consilieri , doi
consilieri locali fiind absenți : Turcu Constantin si Iacob Danut .
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 - 13 voturi „ pentru” , 0 voturi „contra” si 0
„abțineri”.
Propune ca , in conformitate cu prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001
– privind administraţia publica locala , republicata , modificata si completata –
președintele de ședința ales pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local sa preia
lucrările ședințe ordinare .
Nemaifiind alte intervenții - domnul consilier Dorobat Marin - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile februarie 2016
– aprilie 2016 este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Dorobat Marin , președinte de ședința - preia lucrările ședinței
si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
I.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Dragomirești , județul Vaslui , ca urmare a
finalizării Proiectului de Modernizare târg comunal , sat Rădeni , comuna
Dragomirești , județul Vaslui .

II.

Întrebări – interpelări .
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Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
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” .

Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului
care cuprinde 2 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 13
- Cine este „ contra” ?
0
- Cine se
„ abţine” ?
0
- care cu 13 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si

spre aprobare ordinea de zi
voturi
voturi
voturi
0 „abțineri” - este aprobata .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Dragomirești , județul Vaslui ”.
Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă expunere de
motive
si proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dragomirești , județul Vaslui , ca
urmare a finalizării Proiectului de Modernizare târg comunal , sat Rădeni , 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 modificarea si completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Dragomirești , județul Vaslui , ca urmare a finalizării
Proiectului de Modernizare târg comunal , sat Rădeni , 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 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 Grigori Vasilica
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 Zota Romel care arata ca odată ce s-a făcut recepția la modernizarea
târgului din localitatea Rădeni , practic toate sumele cheltuite si împrumutate de către
Primari trebuie virate inapoi in cont .
= domnul Primar Turcu Aurel care arata ca lucrările au fost executate conform
proiectului urmare a procesului verbal de receptive la terminarea lucrărilor încheiat la data
de 30.09.2015 .
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca modificarea inventarului domeniului
public al comunei se refera la actualizarea suprafeței de teren aferente târgului comunal
urmare a documentație cadastrale întocmite si adăugarea construcțiilor din târgul
comunal realizate prin proiect cu actualizarea valorii de inventor a acestora .
Lucrările la proiectul finanțat prin AFIR având ca obiectiv modernizare târg comunal
din localitatea Rădeni au fost autorizate prin Autorizația de construire nr. 2 / 11.03.2015 si
au fost finalizate recepționate de către comisia constituita in acest sens cu specialiști in
construcții civile , diriginte de șantier , constructor si reprezentant Inspecția in Construcții
Vaslui , masurile fiind stabilite prin procesul verbal de recepție nr. 4921 / 30.09.2015 .
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul a 2/3 din numărul consilierilor locali in funcție – fiind o hotărâre care se refera la
patrimoniu .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Dragomirești , județul Vaslui , ca urmare a finalizării Proiectului de Modernizare târg
comunal , sat Rădeni , comuna Dragomirești , județul Vaslui” - pe articole :
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dragomirești , județul
Vaslui , ca urmare a finalizării Proiectului de Modernizare târg comunal , sat Rădeni ,
comuna Dragomirești , județul Vaslui - 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 .
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Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
=domnul consilier Zota Romel care arata ca se cheltuie bani degeaba pentru
„cârpeli’” la sediile Căminelor Culturale din satele Rădeni , Doagele si Popești si nu se fac
lucrări de calitate .
Trebuiau geamurile de termopan mai mari pentru Căminul Rădeni , se pun geamuri
de termopan la sedii vechi , construite din chirpici .
Ar trebui realizate proiecte de construire de noi sedii de cultura in localitățile mari
din comuna si sa nu se mai facă carpeli cu bani din bugetul local .
Se fac aprobări de tot felul in consiliul local dar nu se fac deloc proiecte de către
salariații din Primărie care sunt inemuriti si încumetriți si stau degeaba si nu fac nimic .
= domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca mai bine sa nu se mai facă nici
un fel de reparații la Căminele Culturale si sa se aștepte momentul prielnic pentru
întocmirea si finanțarea unui proiect cu construire de sedii noi .
= domnul Primar – Turcu Aurel care arata ca s-a hotărât reparațiile la sediile
căminelor culturale in ședința de Consiliul local , fiind aprobate sumele pentru fiecare
sediu in parte si se fac aceste lucrări pentru ca aceste sedii sa nu se detioreze de tot .
S-a făcut proiect pentru construire de sediu nou in localitatea Dragomirești care a
fost aprobat dar care pana la aceasta data nu a primit finanțarea , proiect care a fost
întocmit tocmai din anul 2012 -2013 . Durează foarte mult pentru aprobări a finanțării si la
timpul actual nu exista inca deschise sesiuni de depunere proiecte pentru asemenea sedii de
Cămine Culturale .
Cat despre neîntocmirea de proiecte de către salariații Primăriei care sunt mulți si
stau degeaba , aceste vorbe le poate spune doar o persoana care nu a întocmit niciodată un
proiect cu finanțare europeana si nici măcar nu a participat la întocmirea unui asemenea
proiect . Salariații Primăriei , fiecare pentru compartimentul din care provine participa
activ la completarea cu documentele necesare la fiecare proiect inițiat de către Primărie ,
documente solicitate prin Ghidul solicitantului pentru fiecare proiect in parte , alte lucrări
fiind executate de către proiectanți , de către cadastru , de către firme specializate pe
diferite ramuri in funcție de specificul proiectului si nu se întocmește repede si oricând de
către o singura persoana .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , Dorobat Marin
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

