ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMAR

RAPORT
privind modul de aducere la îndeplinire a actelor adoptate de către consiliului local in anul 2015 si a celor
emise de Primar in anul 2015 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 2014 si modul de aducere la îndeplinire a
acestora.
In anul 2015– 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 67 hotărâri , pana la finele anului după cum urmează :
Nr.
Hot
1

Data
Adop.
30.01.

3

30.01.

2

4

30.01.

30.01.

Conţinutul hotărârii

privind alegerea președintelui de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui
privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizaţiilor de însoţitor ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I , anul 2015 la comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui
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 Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile
incepand cu 01.01.2015 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui
1

5
6

30.01.
30.01.

privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015 -2016 pe raza comunei Dragomirești , județul Vaslui .
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dragomirești în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui pentru serviciul de salubrizare
privind schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Dragomirești
privind adoptarea bugetului local al comunei Dragomirești , judeţul Vaslui pentru anul 2015

9

12.02.

privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui
Privind instrumentarea proiectului. "ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
DRAGOMIRESTI, JUDETUL VASLUI in vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administrației Publice prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'.
Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si încadrate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ca drumuri județene. ,drumuri de interes local. respectiv drumuri comunale si/ sau drumuri publice din
interiorul localităților .
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dragomirești nr. 38/ 12.12.2014 ( cu privire la schimbarea din funcție a
viceprimarului comunei Dragomirești , județul Vaslui)

7
8
10

30.01.
12.02.
12.02.

11

27.03.

12

27.03.

14

27.03.

13
15
16
17
18
19

27.03.
27.03.
27.03.
24.04.
24.04.
24.04.

privind desemnarea persoanei responsabile pentru ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice a comunei
Dragomirești , respectiv a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale
privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan la comuna Dragomirești , județul
Vaslui
privind modificare , completarea si însușirea „inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul Public al comunei
Dragomirești , judeţul Vaslui
privind stabilirea obligațiilor si responsabilităților privind gospodărirea localităților comunei Dragomirești , judeţul Vaslui
pentru anul 2015
privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru anul 2015 la comuna
Dragomireşti , judeţul Vaslui
privind alegerea președintelui de ședința pentru 3 ședințe consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomirești ,
județul Vaslui
privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare necesare gestionarii Situaţiilor
de Urgenţă pentru anul 2015 al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Dragomiresti , judeţul Vaslui
privind aprobarea organigramei , numărului de personal si statul de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al
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20
21

24.04.
24.04.

22

29.05.

24

29.05.

23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

29.05.
29.05
29.05

29.05.
14.06.
14.06.
14.06.
14.06.
30.07.
30.07.
30.07.

Primarului comunei Dragomirești , judeţul Vaslui .
privind aderarea Comunei DRAGOMIRESTI la teritoriul LEADER constituit prin Asociația Valea Racovei
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
pentru trim. I / 2015
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Dragomiresti a domnului MATEI - TURCANU
IOAN , ca urmare a lipsei nemotivate la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Dragomirești
privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015 la comuna Dragomirești , județul Vaslui
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
pentru anul 2014
privind aprobarea rectificării a - I– a , a bugetului local prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dragomiresti pentru anul 2015
privind punerea la dispoziție a suprafeței de 10 mp din domeniul public al comunei pentru Proiectul Ro - NET .
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti ,
judetul Vaslui
privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru
unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna DRAGOMIRESTI
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dragomirești nr. 2/31.01.2012 cu privire la concesionarea prin atribuire
directa a suprafeţei de 439,54 ha cu păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale „ Garofiţa „Dragomirești .
privind alegerea viceprimarului la comuna Dragomiresti , judetul Vaslui
pentru aprobarea suportării de către comuna DRAGOMIRESTI a comisionului perceput de furnizorul de servicii de
acceptare de plați electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata online cu cardul a taxelor si impozitelor
datorare bugetului local al comunei DRAGOMIRESTI
privind validarea mandatului de consilier local a domnului PETRESCU DUMITRU membru înscris pe lista de
supleanţi a Partidului Poporului – Dan Diaconescu din comuna Dragomirești
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Dragomiresti a domnului BAISAN VASILICA ,
ca urmare a DEMISIEI
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35

30.07.

37

30.07.

36

30.07.

38

27.08.

39

27.08.

41

27.08.

40

27.08.

42

27.08.

43

28.09.

45

30.10.

44
46
47
48

28.09

30.10.
30.10.
30.10.

privind validarea mandatului de consilier local a domnului COSMA AUREL membru înscris pe lista de supleanţi a
Partidului National Liberal din comuna Dragomirești
privind aprobarea rectificării a - II– a , a bugetului local prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 296.519 lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte
măsuri
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 2075 mp teren din extravilanul localității
Vladia , comuna Dragomirești , județul Vaslui in vederea concesionarii
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
pentru trim. II / 2015
privind aprobarea rectificării a - III– a , a bugetului local prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investitii in scopul dotarii caminului cultural din localitatea Radeni si a caminului
cultural din localitatea Doagele , din comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de
garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Utilajele comunei Dragomireşti si modernizare târg comunal în sat Rădeni, comuna
Dragomireşti, judeţul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli
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 prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic
Vladia , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui
privind desemnare reprezentanți ai Consiliului local Dragomirești in Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale nr.1
Rădeni , comuna Dragomirești , judeţul Vaslui
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
Liceul Tehnologic Vladia, comuna Dragomirești
privind desemnare reprezentant al Consiliului local Dragomiresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii la
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49

30.10.

51

30.10.

50
52
53
54

30.10.
30.10.
30.10.
30.10.

55

30.10.

56

30.10.

58

30.10.

57
59
60
61
62

30.10.
30.10.
30.10.
25.11.
25.11.

Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni , comuna Dragomirești
privind aprobarea Programului de pregătire ,deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile comunale si a
Comandamentului de iarna ale comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui , in perioada 15. noiembrie 2015 – 15. martie 2016
modificarea inventarului domeniului public al comunei Dragomirești aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1361/2001 –
Anexa nr. 28
pentru aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui”
privind instrumentarea proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna
Dragomirești, județul Vaslui”
privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar a bugetului local al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui
pentru trim. III / 2015
privind darea in administrare a bunurilor imobile ( constructii si terenuri ) aparținând domeniului public de interes local , in
care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către unitatea
de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica -Liceul Tehnologic Vladia
privind darea in administrare a bunurilor imobile ( constructii si terenuri ) aparținând domeniului public de interes local , in
care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către unitatea
de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica - Școala Gimnaziala nr. 1 Rădeni
privind aprobarea rectificării a - V– a , a bugetului local prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
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 valorii de investitie 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
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui
privind însușirea si aprobarea documentație cadastrale de dezmembrare a imobilului – teren , înscris in CF nr. 70024 la
comuna Dragomirești , cu nr. cadastral 70024
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Investiții in scopul dotării căminului cultural din localitatea Rădeni si a căminului
cultural din localitatea Doagele, din comuna Dragomirești, județul Vaslui”, solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea
FNGCIMM SA IFN
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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63

25.11.

65

30.12.

64
66
67

30.12.
30.12.
30.12.

privind aprobarea rectificării a - VI– a , a bugetului local prin repartizarea de sume la comuna Dragomirești pentru anul
2015
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive ale Consiliului local al comunei Dragomiresti ,
judetul Vaslui
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Dragomirești a suprafeței de 1000 mp teren din intravilanul localității
Poiana Pietrei , comuna Dragomirești , in vederea concesionarii
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Dragomiresti si a
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile
incepand cu 01.01.2016 pe raza comunei Dragomiresti , judetul Vaslui

Proiectele de hotărâre aprobate de consiliul local pe anul 2015 – 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 , o hotărâre fiind revocata urmare a adresei Instituției
Prefectului Vaslui .
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 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 – SC TOMA-MED , reprezentanti ai Inspectoratului Judetean
de Politie Vaslui , APIA Vaslui , Consiliului Judetean Vaslui precum si Institutiei Prefectului Vaslui .
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 2015 , potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 primarul comunei Dragomiresti a emis un număr de 1315
Dispozitii .
Numărul mare a acestora se datorează in principal aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 277 privind
alocaţia de susţinere familiala 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.
6

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 2015 la instanţa de contencios
administrativ.

Data: 29.02.2016
Primar al comunei Dragomiresti ,
Aurel Turcu

7

