ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 iulie 2012 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. 215 din data de 25. 07. 2012 .
Domnul secretar STOINEA GEANI NONEL face apelul nominal al
consilierilor si constata prezenta a 14 consilieri , din totalul de 15 , un consilier fiind
absent motivat Olaru Vasile .
Ca invitati sunt prezenți domnii : 4 (patru) invitați : doi reprezentanți din partea
Inspectoratului de Politie al județului Vaslui si de la post Politie Dragomirești – d-l
Paduraru Marian Gheorghita - sef Post si agent Bejenariu Bogdan .
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 - 14 voturi „ pentru” , 0 voturi
„contra” si 0 „abtineri”.
Propune ca presedintele de sedinta ales pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului
local din luna iunie 2012 – domnul consilier Turcu Constantin in conformitate cu
prevederile art. 35 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala ,
republicata - sa preia lucrările ședinței ordinare a consiliului local Dragomiresti .
Domnul consilier TURCU CONSTANTIN , președinte de sedinta - preia lucrarile
sedintei si anunta urmatoarea ordine de zi propusa de catre d-l PRIMAR .
I.
II.
III.
IV.

V.

Proiect de hotărâre privind stabilire comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Dragomirești ;
Proiect de hotărâre privind adoptarea Statutului comunei Dragomirești ,
județul Vaslui ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare al consiliului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui ;
Proiect de hotărâre privind actualizare comisie comunitara consultativa in
domeniul asistentei si protecției copilului la comuna Dragomirești , județul
Vaslui .
Proiect de hotărâre privind desemnare persoana „responsabil de mediu „
pentru realizarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor
solide in judeţul Vaslui” .
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VI.

Proiect de hotărâre privind actualizare Comitet local pentru Situații de
Urgenta si Centru operativ la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
VII. Proiect de hotărâre privind desemnare persoana (ADIV) care sa reprezinte
interesele comunei Dragomirești in Adunarea Generala a Asociației pentru
Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui.
VIII. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru
Protecția Consumatorilor la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
IX. Informare cu privire la adresa comuna nr. 1.437.467/4583/2873/18.07.2012 a
Inspectoratului pentru Situații de Urgenta, Direcției de Sănătate Publica si
Serviciului de Ambulanta județean Vaslui cu privire la activitatea pe linia
medicinii de urgenta in județ .
X.
Informare Politie cu privire la combaterea furtului de bunuri pe raza
comunei Dragomirești , județul Vaslui .
XI. Informare cu privire la constituirea Comisiei de constatarea a pagubelor pe
suprafețe calamitate la comuna Dragomirești , județul Vaslui
XII. Întrebări – interpelări .
Domnul Primar Turcu Aurel propune ca punctul X din ordinea de zi sa fie dezbătut
ca punctul I pentru motivul ca domnii invitați din partea Inspectoratului de Politie Vaslui si
din partea Postului de Politie Dragomirești sa poată participa si la alte activitati urgente in
alte localitati .
Consulta consiliul local daca mai sunt probleme urgente pentru modificarea
ordinei de zi. Nefiind, supune votului spre aprobare ordinea de zi care este aprobata cu
14 voturi „pentru” , 0 voturi „contra” si 0 „abtineri” .
Se trece la punctul X al ordinei de zi si anume „Informare Politie cu privire la
combaterea furtului de bunuri pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui ” .
Da cuvântul domnului reprezentant al Inspectoratului de Politie Vaslui care
prezintă o informare cu privire la :
- Furturile din locuințe ;
- Infracțiuni din viața sexuala ;
- Necesitatea asigurării locuințelor si bunurilor pe timpul nopții , cu încuietori la
porți si la case precum si câine de paza pe timpul nopții .
- Desfasurarea unei Campanii de prevenire „ Cu masuri de siguranta tin hotii la
distanta” ;
- Necesitatea prevenirii furturilor din locuinte de catre persoana de etnie roma si
nu numai care comercializeaza diferite produse prin promotii , care urmaresc pe
localnici unde isi tin banii si pe care ulterior ii fura cu ajutorul complicilor ;
- Necesitatea identificarii de catre asistentul social de la Primarie a tuturor
cazurilor de copii in dificultate si transmise la Directia de Protectie a Copilului
Vaslui in vederea monitorizarii si luarii deciziilor ce se impun .
De asemenea , se adresează Consiliului local cu rugămintea de a mediatiza aceste
aspecte prin rândul localnicilor comunei pentru prevenirea acestor aspecte si solicita
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informarea de către aceștia cu alte aspecte depistate pe raza comunei spre a se găsi o
modalitate de rezolvare .
Pentru discurii s-au inscris :
= Domnul sef Post Politie Dragomirești – Paduraru Marian Gheorghita care vine cu
rugămintea la consiliul local pentru intervenirea la forurile superioare in vederea aprobării
angajării celor 2 agenți de paza pe posturile vacante precum si suplimentarea in
organigrama a inca unui post foarte necesar pentru comuna Dragomirești , compusa din 11
sate ce se intind pe o suprafața de aproximativ 80 km2 .
=Domnul consilier Zota Romel care solicita sa-i fie aduse la cunostiinta care sunt
criteriile dupa care au fost selectate persoanele care sunt angajate ca agenți de paza pe raza
comunei Dragomirești pentru ca se constata ca au fost selectați exact acei agenți ca re sunt
rai , exemplu fiind cei doi agenți de la Vladia care au fost si condamnați .
= Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care aduce la cunostiinta o
situație depistata pe raza comunei Dragomirești si anume folosirea copiilor minori pentru
paza animalelor in cirezi care a condus la moartea a patru bovine .
De asemenea se propune urmărirea circulației animalelor intre proprietari fara acte
de proprietate cerute de lege .
= Domnul reprezentant al Inspectoratului de Politie Vaslui care aduce la cunostiinta
domnilor consilieri ca a notat toate problemele ridicate in aceasta adunare si care vor fi
rezolvate in functie de competentele fiecarei institutii prezente , participarea la aceasta
sedinta avand un rol de prevenire a furturilor .
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
stabilire comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului
local al comunei Dragomiresti” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind stabilire comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate din cadrul Consiliului local al comunei Dragomiresti .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind stabilire comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate
din cadrul Consiliului local al comunei Dragomiresti .
Comunica sa se faca propuneri privind stabilirea numarului de comisii si numarul de
membrii din fiecare comisie in parte .
Domnul consilier Turcu Constantin – propune sa se constituie 3 comisii de
specialitate care sa cuprinda principalele domenii de activitate si fiecare comisie in parte ,
tinand cont de numarul de 15 consilieri ce constituie consiliul local , sa fie de cinci .
Nemaifiind si alte interventii se trece la votarea propunerii ca in consiliul local
Dragomiresti sa se constituie 3 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate
, fiecare comisie fiind compusa din cate 5 membrii , care cu 14 voturi „pentru” , o voturi
„contra” si 0 „abtineri” a fost aprobata .
Solicita a se face propuneri pentru componenta fiecarei comisii in parte .
Domnul consilier Turcu Constantin propune ca din „Comisia pentru programe
de dezvoltare economico – sociala , buget - finanţe , administrarea domeniului
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public si privat al comunei , agricultura gospodărie comunala , protecţia mediului si
turism , servicii , comerţ , amenajarea teritoriului si urbanism” – având 5 membri –sa
faca parte domnii consilieri : Grigore Benone , Chingalata Aurel si Potorac Culita din
partea Uniunii Social Liberale .
Domnul consilier Matei Turcanu Ioan propune ca din aceasta comisie – având 5
membri –sa faca parte domnii consilieri : Zota Romel din partea Partidului Poporului –
Dan Diaconescu .
Domnul consilier Iacob Danut propune ca din aceasta comisie – având 5 membri
–sa faca parte domnii consilieri : Taschina Nicolae Petru Maricel din partea Partidului
Democrat Liberal .
1.
2.
3.
4.
5.

Grigore Benone
Taschina Nicolae Petru Marcel
Chingălată Aurel
Potorac Culita
Zota Romel

Membrii

Uniunea Social Liberala
Partidul Democrat Liberal
Uniunea Social Liberala
Uniunea Social Liberala
Partidul Poporului DD

Domnul consilier Cojoc Vicu , propune ca din Comisia pentru activitati social
culturale , culte , invatamant , sănătate si familie , munca si protecţie sociala ,
protecţie copii , activitati sportive si agrement – având 5 membrii – sa faca parte
domnii consilieri : Turcu Constantin , Grigori Vasilica si Dorobat Marin din partea Uniunii
Social Liberale .
Domnul consilier Iacob Danut propune ca din aceasta comisie – având 5 membrii
sa faca parte domnii consilieri : Chirila Vasile si Olaru Vasile din partea Partidului
Democrat Liberal .
Domnul consiler Zota Romel care propune ca din aceasta comisie – având 5
membrii , din partea partidului Poporului Dan Diaconescu sa nu faca parte nici un
consilier tinand cont ca sunt doar 2 reprezentanti din partea acestei formatiuni politice .
Comisia va fi formata din :
1.
2.
3.
4.
5.

Turcu Constantin
Grigori Vasilica
Chirila Vasile
Dorobat Marin
Olaru Vasile

Membrii

Uniunea Social Liberala
Uniunea Social Liberala
Partidul Democrat Liberal
Uniunea Social Liberala
Partidul Democrat Liberal

Domnul consilier Turcu Constantin , propune ca din Comisia pentru
administraţie publica , juridica si de disciplina , apărarea ordinei si liniştei publice ,
a drepturilor cetăţenilor - având 5 membrii – sa faca parte domnii consilieri : Baisan
Vasilica , Cojoc Vicu si Grigore Gheorghita din partea Uniunii Social Liberale .

Domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel , propune ca din aceasta
comisie - având 5 membrii – sa faca parte domnii consilieri : Iacob Danut din partea
Partidului Democrat Liberal .

Domnul consilier Zota Romel , propune ca din aceasta comisie - având 5
membrii – sa faca parte domnii consilieri : Matei Turcanu Ioan din partea Partidului
Poporului – Dan Diaconescu .
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1.
2.
3.
4.
5.

Comisia este formata din :
Baisan Vasilica
Cojoc Vicu
Grigore Gheorghita
Matei Turcanu Ioan
Iacob Danut

Membrii

Uniunea Social Liberala
Uniunea Social Liberala
Uniunea Social Liberala
Partidul Poporului DD
Partidul Democrat Liberal

Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre - privind stabilire
comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului local al
comunei Dragomiresti” - pe articole :
Art.1(I) . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.1(II) . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.1(III) . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art. 2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotarare privind stabilire comisii de specialitate
pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Dragomiresti
- in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
adoptare Statut comuna Dragomiresti” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind adoptare Statut comuna Dragomiresti.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel , secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei la
proiectul de hotarare privind adoptare Statut comuna Dragomiresti.
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezinta AVIZUL
comisiei de specialitate pentru „„pentru administratie publica,juridica....” din cadrul
consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata ca in Statutul comunei sunt cuprinse
toate datele generale despre comuna , bunuri care fac parte din domeniul public al comunei
drumuri , scoli , instituţii , organizare si alte asemenea .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca un exemplat din acest Statut al
comunei trebui pus la dispozitia fiecarui consilier , in xerocopie pentru fiecare in vederea
studierii acestuia .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotarare privind
adoptare Statut comuna Dragomiresti - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
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Se trece la votarea Proiect de hotărâre privind adoptare Statut comuna
Dragomiresti - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „abtineri” si 0 „contra” - este
aprobat .
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al consiliului local al comunei
Dragomiresti , judetul Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
al consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al consiliului
local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Baisan Vasilica
care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru administratie publica,juridica....” din cadrul consiliului
local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Grigore Benone care arata in ca Regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local sunt inscrise toate activitatile ce se vor desfasura de catre
consilierii locali , lucrul pe comisii , intalniri cu cetatenii dar si sanctiuni .
=domnul consilier Matei Turcanu Ioan – care arata ca cate un exemplar din acest
Regulament trebuie pus la dispozitia fiecarui consilier pentru aplicare .
= domnul consilier Iacob Danut – care arata ca este bine ca in xerocopie cate un
exemplar din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului local sa fie pus la
dispozitia domnilor consilieri in vederea aplicarii corecte a legislatiei in vigoare .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al consiliului local al comunei Dragomiresti
judetul Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o „contra” , o „abtineri”
Se trece la votarea proiectului de hotarare aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
actualizare comisie comunitara consultativa in domeniul asistentei si protecției copilului
la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind actualizare comisie comunitara consultativa in domeniul
asistentei si protecției copilului la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
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de hotarare privind actualizare comisie comunitara consultativa in domeniul asistentei si
protecției copilului la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Turcu Constantin care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „Activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive şi agrement” din
cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Turcu Constantin arata ca aceasta comisie consultativa in
domeniul asistentei sociale are ca rol sa rezolve toate problemele identificate cu privire la
minorii de pe raza comunei Dragomirești .
= domnul consilier Cojoc Vicu care arata ca comisia comunitara consultativa in
domeniul asistentei si protectiei copilului trebuie sa lucreze , sa se intalneasca si sa
hotarasca facand propuneri pentru cazurile deosebite din comuna .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – hotărâre privind
actualizare comisie comunitara consultativa in domeniul asistentei si protecției copilului
la comuna Dragomirești , județul Vaslui „ - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”
„contra” , o „abțineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind actualizare comisie
comunitara consultativa in domeniul asistentei si protecției copilului la comuna
Dragomirești , județul Vaslui „- in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 5 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
desemnare persoana „responsabil de mediu „ pentru realizarea proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui”” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare persoana „responsabil de mediu „ pentru
realizarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul
Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind desemnare persoana „responsabil de mediu „ pentru realizarea
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate „programe de dezvoltare economico sociala , administrarea domeniului
public si privat, buget,finante” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare
prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
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= domnul consilier Zota Romel care arata ca odată ce este stabilit responsabilul de
mediu la comuna acesta trebuie sa verifice drumurile sătești care sunt pline de buruieni si
spini uscați care acoperă o mare parte din calea de acces .
Solicita luarea masurilor de catre persoanele responsabile in vederea curateniei pe
aceste drumusi satesti .
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel – aduce la cunostiinta domnilor
consilieri ca o solicitare de catre un consilier de relatii despre anumite fapte si acte se vor
solicita de catre acestiua in scris Consiliului local .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnare
persoana „responsabil de mediu „ pentru realizarea proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide in judeţul Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare persoana
„responsabil de mediu „ pentru realizarea proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide in judeţul Vaslui - in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0
„abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotărâre privind
actualizare Comitet local pentru Situații de Urgenta si Centru operativ la comuna
Dragomirești , județul Vaslui ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind actualizare Comitet local pentru Situații de Urgenta si
Centru operativ la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
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 actualizare Comitet local pentru Situații de Urgenta si Centru
operativ la comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului consilier Băisan Vasilica care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate pentru „ administrație publica, juridica si de disciplina, apărarea
ordinei si liniștei publice, a drepturilor cetățenilor ” din cadrul consiliului local la
proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
= domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care arata ca din aceasta
comisie trebuie sa faca parte si medicul veterinar din comuna .
= domnul consilier Iacob Danut care arata ca din acest comitet pentru situaţii de
urgenta fac parte persoanele de conducere de pe raza comunei inclusiv medicul uman si
veterinar , director de scoli .
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= domnul consilier Turcu Constantin – care arata ca in caz de situatie de urgenta
imediat se activeaza comandamentul , luandu-se deciziile necesare in functie de situatia de
urgenta aparuta .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind actualizare
Comitet local pentru Situații de Urgenta si Centru operativ la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.5 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind actualizare Comitet local
pentru Situații de Urgenta si Centru operativ la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
desemnare persoana (ADIV) care sa reprezinte interesele comunei Dragomirești in
Adunarea Generala a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind desemnare persoana (ADIV) care sa reprezinte interesele
comunei Dragomirești in Adunarea Generala a Asociației pentru Dezvoltare
Intercomunitara a județului Vaslui”.
Da cuvântul domnului Stoinea Geani Nonel – secretar comuna – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind desemnare persoana (ADIV) care sa reprezinte interesele comunei
Dragomirești in Adunarea Generala a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitara a
județului Vaslui”.
Da cuvântul domnului consilier Grigore Benone care prezintă AVIZUL comisiei
de specialitate „programe de dezvoltare economico sociala , administrarea domeniului
public si privat, buget, finanțe” din cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre
prezentat .
Pentru discuții s-au înscris :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind desemnare
persoana (ADIV) care sa reprezinte interesele comunei Dragomirești in Adunarea
Generala a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind desemnare persoana (ADIV)
care sa reprezinte interesele comunei Dragomirești in Adunarea Generala a Asociației
pentru Dezvoltare Intercomunitara a județului Vaslui - in general si cu 14 voturi
„pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi si anume „Proiect de hotarare privind
constituirea Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la comuna
Dragomirești , județul Vaslui ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă expunerea de motive
si proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Protecția
Consumatorilor la comuna Dragomirești , județul Vaslui.
Da cuvântul domnului Popescu Miriean Ioan – referent contabil – care prezinta
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului la proiectul
de hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor
la comuna Dragomirești , județul Vaslui.
Da cuvântul domnului consilier Dorobat Marin care prezintă AVIZUL
comisiei de specialitate „pentru buget, finante,administrarea domeniului public si privat
....” din cadrul consiliului local la proiectul de hotarare prezentat .
Pentru discutii s-au inscris :
Nu sunt înscrieri la cuvânt .
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre – privind constituirea
Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la comuna Dragomirești ,
județul Vaslui - pe articole :
Art.1 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.2 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.3 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o
Art.4 . aprobat cu 14 voturi „pentru” , o

„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”
„contra” , o „abtineri”

Se trece la votarea proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului
Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la comuna Dragomirești , județul Vaslui in general si cu 14 voturi „pentru” , 0 „contra” , 0 „abtineri” - este aprobat .
Se trece la punctul 9 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la adresa
comuna nr. 1.437.467/4583/2873/18.07.2012 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta,
Direcției de Sănătate Publica si Serviciului de Ambulanta județean Vaslui cu privire la
activitatea pe linia medicinii de urgenta in județ” .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă adresa comuna nr.
1.437.467/4583/2873/18.07.2012 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta, Direcției de
Sănătate Publica si Serviciului de Ambulanta județean Vaslui cu privire la activitatea pe
linia medicinii de urgenta in județ .
Pentru discutii s-au inscris :
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= domnul consilier Cojoc Vicu care arata ca bine ar fi fost daca se putea asigura
permanenta la Dispensarul Uman Dragomiresti , asa la Puiesti este distanta mare si peste
mana fiind spre Barlad .
= domnul Primar – Turcu Aurel – care aduce la cunostiinta ca sau facut demersuri
la Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui in vederea aprobarii unui centru de permanenta la
comuna Dragomiresti dar nu s-a aprobat .
Se trece la punctul 11 al ordinei de zi si anume „Informare cu privire la
constituirea Comisiei de constatarea a pagubelor pe suprafețe calamitate la comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Da cuvântul domnului Primar TURCU AUREL care prezintă Informare cu privire
la constituirea Comisiei de constatarea a pagubelor pe suprafețe calamitate la comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Se trece la punctul 12 al ordinei de zi si anume „Intrebari – interpelari ” .
Pentru discuții s-au înscris :
= Da cuvântul domnului Iacob Danut care aduce la cunostiinta ca trebuie luata
legatura cu RENEL Vaslui in vederea remedierii deficientelor de furnizare a energiei
electrice in localitatea Dragomirești – punctul Pe deal la Lupu .
Trebuie făcuta adresa oficiala la RENEL si daca nu se răspunde sa se dea in
judecata .
= Domnul consilier Grigore Gheorghita care arata ca din cauza luminii , care se ia si
iar vine i s-au stricat combina frigorifica de 25 milioane lei si nu s-au luat nici o măsura de
catre cei de la RENEL .
= Domnul consilier Turcu Constantin care arata ca in vederea comunicarii adresei
catre RENEL ar trebui identificate toate problemele si de facut un memoriu .
=domnul consilier Taschina Nicolae Petru Maricel care ridica urmatoarele probleme
: bovine – ordinul 41 – prin care prezenta cu animalele este urgenta si obligatorie . De
asemenea trebuie adoptata o hotarare de catre consiliul local cu privire la paza animalelor
la pasunat si de luat masuri impotriva celor care nu respecta legislatia veterinara .
= domnul consilier Zota Romel care solicita informatii cu privire la salariatul
Primariei Isari Adrian care a realizat lucrari de bransare la reteaua de alimentare cu apa din
localitatea Vladia si Belzeni in urma carora s-au incasat sume de bani iar cetateanului nu i
s-a eliberat nici o factura fiscala sau chitanta .
Alimetarea cu apa de la Vladia si Belzeni nu functioneaza si sta mai mult stricata .
S-au cheltuit importante sume de bani si instalatia nu functioneaza normal .
Doreste sa afle costuri cu privire la executarea anumitor portiuni de drumuri prin
comuna – ex. drumuri prin Belzeni .
= domnul consilier Matei Turcanu Ioan care arata ca doreste informatii cu privire la
costul unuei masini de balastru adusa in comuna .
Nemaifiind alte luări de cuvânt si alte propuneri – preşedintele de şedinţa declara
lucrările şedinţei închise si mulţumeşte asistentei pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER Turcu Constantin
SECRETAR
Stoinea Geani Nonel

