ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 12 mai 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. 241 din data de 06. 05. 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 nefiind absenți nemotivat – consilier Taschina Nicolae Petru Maricel si
consilier Zota Romel .
Ca invitati sunt prezenți : domnul Cojoc Vicu – delegat sătesc pentru localitatea
Belzeni , comuna 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 –sa se
aleagă un președinte de ședința pentru 1 - 3 ședințe ale consiliului local .
Domnul consilier local Dorobat Marin propune ca președinte de ședința pentru 3
ședințe consecutive ale consiliului local sa fie doamna Luca Izabella .
Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea ca doamna Luca Izabella
sa fie
președinte de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local .
- Cine este „ pentru” ? - 13 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
0 voturi
Cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri” - propunerea este aprobata si
doamna consilier Luca Izabella este ales președinte pentru 3 ședințe consecutive .
Nemaifiind alte intervenții - doamna consilier Luca Izabella - ales ca președinte
de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale consiliului local pentru lunile februarie 2016
– aprilie 2016 si este rugat sa preia lucrările ședinței .
Domnul consilier Luca Izabella , președinte de ședința - preia lucrările ședinței
si anunța următoarea ordine de zi propusa de către d-l PRIMAR .
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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 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar

pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui.

3. Întrebări – interpelări .

Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi :
Domnul Primar , Turcu Aurel , in calitate de intitiator al proiectului de hotarare
solicita amanarea proiectului de contarare privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui pentru
sedinta urmatoare a Consiliului local pentru ca la lucrarile sedintei sa fie prezent si domnul
contabil pentru a raspunde la eventualele intrebari ale domnilor consilieri cu privire la
sumele ce reprezinta venituri si cheltuieli pentru anul precedent 2015 .
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului spre aprobare modificarea
ordinii de zi prin amanarea punctului 2 :
- Cine este „ pentru” ? - 12 voturi
- Cine este „ contra” ?
0 voturi
- Cine se
„ abţine” ?
1 voturi
- care cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 1 „abțineri” - este aprobata .
Nefiind alte intervenții si propuneri , supune votului
care cuprinde 2 puncte :
- Cine este „ pentru” ? - 12
- Cine este „ contra” ?
0
- Cine se
„ abţine” ?
1
- care cu 12 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si

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

Da cuvântul domnului Primar – TURCU AUREL care prezintă proiectul de
hotărâre privind alegere președinte de ședința pentru 1-3 ședințe consecutive ale
Consiliului Local Dragomirești ”.
Nefiind alte discuții , domnul secretar Stoinea Geani Nonel comunica președintelui
de ședința si întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (1) , din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul
local cu votul majoritatii consilierilor locali prezenți .
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegere președinte de ședința pentru
1-3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Dragomirești ” - pe articole :
Art. unic . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind alegere președinte de ședința
pentru 1-3 ședințe consecutive ale Consiliului Local 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 1 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
– care
prezinta 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 .
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 Iacob Danut care arata ca obiectivul Modernizare târg comunal din
cadrul Proiectului Utilajele comunei si modernizare târg din satul Rădeni nu este făcut
corect , nu este corect amplasat , sunt cheltuite sume importante de bani si gardul este
foarte firav daca se sprijina cineva de el a si cazut jos .
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= domnul consilier Rusu Vasile - care arata ca târgul comunal din localitatea Rădeni
a fost acolo amplasat din totdeauna si nu in alt loc .
= domnul Primar , Turcu Aurel care arata ca modernizarea târgului din localitatea
Rădeni s-a executat pe baza unui Proiect depus spre finanțare prin GAL , finanțat fiind prin
AFIR , documentații care au fost aprobate prin Consiliul local Dragomirești .
Constructorul a executat lucrările de modernizare pe baza proiectul aprobat si a
cheltuielilor din devizul general si a Ofertei depuse de acesta .
Domnul secretar, Stoinea Geani - Nonel comunica președintelui de ședința si
întregii asistente ca in baza art. 45 , alin. (2) , din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 – republicata , proiectul de hotărâre prezentat se aproba de consiliul local cu
votul majoritatii consilierilor locali in funcție .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
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” , 0 „abțineri”
Art. 2 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Art. 3 . aprobat cu 13 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abțineri”
Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 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” ?
0 voturi
Cu 13 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 privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2015 la comuna
Dragomirești , județul Vaslui ”- Amanat pana la sedinta urmatoare a Consiliului local.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier , LUCA IZABELLA
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

