ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMAR

RAPORT
privind modul de aducere la îndeplinire a actelor adoptate de către consiliului local in anul 2012 si a celor
emise de Primar in anul 2012 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui
In conformitate cu prevederile din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala , republicata – Primarul „
asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local si in situaţia in care apreciază ca o hotărâre este ilegala , in termen de
3 zile de la adoptare il sesizează pe prefect „ - fapt pentru care in baza aceluiaşi act normativ va supun atenţiei , hotărârile
adoptate de către Consiliul local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui in anul 2012 si modul de aducere la îndeplinire a
acestora.
In anul 2012 – Consiliul local al comunei , s-a întrunit in 12 şedinţe ordinare lunare si nici o şedinţa extraordinara – in
cadrul cărora s-au adoptat un număr de 51 hotărâri , din care 20 de hotărâri pana in luna mai 2012 si 31 de hotărâri din luna iunie
(data investirii noului consiliu local ) pana la finele anului după cum urmează :
Nr.
Hot
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Data
Adop.
31.01.

3

31.01.

2
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31.01.
31.01.

Conţinutul hotărârii
privind transmiterea unor terenuri cu destinație de puncte de colectare selectiva a deşeurilor din administrarea Consiliului local
Dragomireşti in administrarea Consiliului județean Vaslui
privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa a suprafeţei de 439,54 ha cu păşune ce se afla in proprietatea privata a
comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui in vederea păşunatului de către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa „
Dragomiresti .
privind modificare , completarea si însușirea „inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul Public al comunei Dragomiresti ,
judeţul Vaslui
privind stabilirea limitelor ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii la comuna Dragomireşti –judeţul Vaslui pentru anul 2012
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31.01.

7
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21.02.
21.02.
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30.03.
30.03.

14
15

30.03.
30.03.
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9
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13
16
17
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19
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31.01.

21.02.
21.02.

30.03.
30.04.
30.04.
30.05.
30.05.
30.05.

privind asocierea comunei Dragomiresti cu parteneri publici, privati si organizatii din societatea civila, in vederea constituirii
Asociaţiei ” Grupul de Acţiune Locala – Valea Racovei ” .
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate
de către persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat , modificata si completata ulterior - la comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind aprobarea reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2012 -2013 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui .
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Dragomirești şi administrarea Consiliului Local al Comunei
Dragomirești a clădirii cu destinaţia de Cămin Cultural şi a terenului aferent acesteia, din localitatea Dragomirești ,comuna
Dragomirești , județul Vaslui
privind alegerea presedintelui de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea localitatilor comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui pentru
anul 2012
privind aprobarea rectificării a - I – a , a bugetului local prin diminuarea sumelor defalcate din TVA la comuna Dragomiresti ,
judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare necesare gestionarii Situaţiilor de
Urgenţă pentru anul 2012 al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind aprobarea rectificării a - II – a , a bugetului local la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui pentru
anul 2011
privind aprobarea rectificării a - III – a , a bugetului local la comuna Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2012
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
privind aprobarea organigramei , numărului de personal si statul de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
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21.06.
21.06.
21.06.
21.06.
21.06.
31.07.

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Dragomirești , județul Vaslui
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui
privind constituirea Consiliului local al comunei Dragomireşti ,judeţul Vaslui ales la 10 iunie 2012
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
privind alegerea viceprimarului la comuna Dragomiresti , judetul Vaslui
privind stabilirea si organizarea Comisiilor de Specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei
Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind aprobarea Statutului comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui

9
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31.07.
31.07.

privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind constituirea comisiei consultative in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului la comuna Dragomiresti , judeţul
Vaslui
privind desemnare persoana „responsabil de mediu „ pentru realizarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor
solide in judeţul Vaslui”
privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele comunei Dragomirești in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitara a judeţului Vaslui
privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
privind aprobarea rectificării a IV – a , a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragomirești ,
judeţul Vaslui
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Consiliul de Administraţie al Scolii cu clasele I-VIII Rădeni ,
comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Consiliul de Administraţie al Grupului Școlar Vladia , comuna
Dragomirești , judeţul Vaslui
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Şcoala
Gimnaziala nr. 1 din sat Rădeni , comuna Dragomirești
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la Liceul
Tehnologic Vladia , comuna Dragomirești
privind aprobarea Programului de pregătire ,deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile comunale si a Comandamentului de
iarna ale comunei Dragomirești , judeţul Vaslui , in perioada 15. 11 2012– 15. 03.2013
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28.09.
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31.10.
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27.11.
27.12.

privind aprobarea rectificării a V – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2012
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate de la nivelul Comunei Dragomirești , județul
Vaslui
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
privind stabilirea de masuri in vederea continuării activităților la Centru de Zi pentru copii Doagele, ca si componenta sociala in
cadrul Proiectului „O alta şansa pentru romi ” comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui , prin Proiectul de Incluziune Sociala (SIP),
Componenta nr. 2 Programul de intervenţii Prioritare (PIP) , implementat de către Fondul Roman de Dezvoltare Sociala ( FRDS)
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru local Centrala termica la Școala Doagele comuna Dragomirești ,
judeţul Vaslui , precum si a altor masuri necesare implementării acestuia
privind aprobarea rectificării a VI – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui ca urmare a repartizării de
sume defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor înregistrate in
contabilitatea comunei pentru anul 2012
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 960 mp teren din intravilanul localității Tulești ,
comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii
privind aprobarea rectificării a VII – a , a bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui ca urmare a diminuării de
sume defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor înregistrate in
contabilitatea comunei pentru anul 2012
privind aprobarea reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2013 -2014 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui .

Proiectele de hotărâre aprobate de consiliul local pe anul 2012 – au fost iniţiate de către Primar si de către o parte din
consilierii locali , si nici o hotărâre a consiliului local nu a fost atacata in contencios administrativ .
Toate proiectele de hotărâri au fost însoţite de expuneri de motive ale iniţiatorului , rapoarte ale compartimentului de resort
din aparatul de specialitate al Primarului si de Avize ale comisiilor de specialitate pentru fiecare domenii de activitate.
Pentru participarea la şedinţele consiliului local precum si la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local – lunar
s-au plătit indemnizaţiile de şedinţe – la o parte din aceste şedinţe participând si delegatul sătesc , precum si alţi invitaţi cum ar fi
Seful Postului de Politie , Medicul Veterinar – CMVI Taschina Nicolae Petru Maricel , Medicul Uman – CMI TOMA-MED ,
reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui , APIA Vaslui , Consiliului Judetean Vaslui precum si Institutiei
Prefectului Vaslui .
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Toate hotărârile consiliului local au fost aduse la îndeplinire prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
propriu si au fost comunicate pentru verificarea legalităţii atât Instituţiei Prefectului cat si serviciilor din cadrul Consiliului
judeţean Vaslui , Agenţiei de Ocupare a Forţei de Munca , Direcţia judeţeana de Protecţie si Promovare a drepturilor copiilor ,
Guvernului României – Cabinet Prim Ministru – pentru aprobarea proiectelor , etc.
In anul 2012 , potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 primarul comunei Dragomiresti a emis un număr de
1587 Dispozitii din care 725 dispozitii pana in luna iunie 2012 ( alegerea Primarului ) si 862 dispoziţii de la aceasta data pana la
finele anului 2012 .
Numărul mare a acestora se datorează in principal aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, O.U.G. nr.
105/2003 privind alocaţia familiala complementara si alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala si O.U.G 107/2006
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, pentru alte persoane beneficiare de ajutor social Legea
nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare , etc.
Dispoziţiile au fost emise cu respectarea competentelor materiale si teritoriale prevăzute de lege si sunt oportune in fapt.
Toate dispoziţiile au fost avizate pentru legalitate de către secretatul comunei, si înaintate Instituţiei Prefectului in vederea
exercitării controlului de legalitate .
Dispoziţiile cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţa publica iar cele cu caracter individual au fost comunicate
persoanelor interesate.
Nici o dispoziţie nu a făcut obiectul atacării la instanţa de contencios administrativ.
Nu au existat hotărâri al consiliului local şi dispoziţii emise de primar care sa fie atacate in anul 2012 la instanţa de
contencios administrativ.

Data: 25.03.2013
Primar al comunei Dragomiresti ,
Aurel Turcu
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