PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Dragomirești
din data de 29.09.2021
Şedinţa este deschisă de către d-l Florea Mihai, președintele ales de ședință care
constată că la şedinţă sunt prezenţi toți consilierii în funcție şi că există cvorumul
necesar pentru desfăşurarea şedinţei. La ședință participă d-l primar Ioniță Ion, d-l
Aprofirei Lucian-Gheorghe – administratorul public al comunei Dragomirești și d-l
Văideanu Sebastian – consultant financiar-contabil.
Preşedintele de şedinţă dă citire Dispoziţiei primarului nr. 149 din 23.09.2021
privind convocarea Consiliului Local al comunei Dragomirești în şedinţă ordinară,
și supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă transmite consilierilor procesul verbal al ședinței
anterioare din 31.08.2021 spre a fi studiat.
Se trece la punctul I 1) al ordinii de zi „Hotărâre privind neasumarea
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli
al României şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Dragomirești”
D-l președinte Florea Mihai dă cuvântul d-lui Guțu Teodor – secretarul general
al comunei Dragomirești care prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr.
5230 din 23.09.2021 întocmită de d-l primar și raportul nr. 5232 din 23.09.2021
întocmit de compartimentul de specialitate.
D-l primar Ion Ioniță: întrucât aceste produse trebuie verificate propunerea mea
este să se facă de consiliul județean aceaste licitații.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: numai ”corn și lapte” se va da?, să se dea și o
gustare caldă; pe viitor copiii vor veni la școală pentru mâncare; și eu sunt de acord
să declinăm competența către consiliul județean.
Nu mai sunt alte luări de cuvânt asupra acestui proiect de hotărâre și d-l
președinte supune la vot proiectul de hotărîre și acesta este adoptat cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul I 2) al ordinii de zi „Hotărâre privind desemnarea
reprezentanților consiliului local în Consiliul de Administrație și în Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calității ale Școlii Gimnaziale „Pr. Gheorghe Săndulescu”
comuna Dragomirești”
D-l președinte Florea Mihai dă cuvântul d-lui Guțu Teodor – secretarul general
al comunei Dragomirești care prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr.
5234 din 23.09.2021 întocmită de d-l primar și raportul nr. 5236 din 23.09.2021
întocmit de domnia sa.
D-l președinte Florea Mihai invită consilierii să facă propunei pentru cele două
comisii.
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D-l președinte Florea Mihai propune pe d-nii Dăscălescu Ioan și Busuioc
Daniela pentru consiliul de administrație și pe d-l Secară Aurel pentru comisia de
asiguare a calității
D-l consilier Popa Liviu-Nicolae propune pe d-l Nicorescu Ion-Iurii în comisia
de calitate și pe d-l Secară Aurel în consiliul de administrație.
Nu se mai fac alte propuneri și d-l președinte supune la vot prima propunere care
este votată cu 8 voturi pentru și 3 împotrivă (Radu Costel, Nicorescu Ion-Iurii și Popa
Liviu-Nicolae)
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: ce să mai vorbim, este vorba de majoritate ...
trebuaiu puși oameni în aceste comisii care au experiență și care știu ce au de zis așa
să te duci acolo și „să stai ca lutul” ...
D-l președinte Florea Mihai: eu nu cred că colegii noștri se duc acolo ca „să stea
ca lutul” ...
Se trece la punctul I 3) al ordinii de zi „Hotărâre privind modificarea și
completarea HCL nr. 40 din 02.12.2020 privind aprobarea realizării proiectului de
investiție ”Dezvoltarea infrastructurii culturale și recreative din comuna
Dragomirești, județul Neamț, prin amenajare spațiu verde”
D-l președinte Florea Mihai dă cuvântul d-lui Guțu Teodor – secretarul general
al comunei Dragomirești care prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr.
5240 din 23.09.2021 întocmită de d-l primar și raportul nr. 5241 din 23.09.2021
întocmit de domnia sa și arată că modificarea și completarea acestei hotărâri constă
în includerea în bugetul proiectului și a cheltuielilor de monitorizare în sumă de 5950
lei de după recepția acestuia care au fost omise din bugetul inițial al acestui proiect.
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe: acest proiect după finalizare intră într-n proces
de monitorizare pe o perioadă de 5 ani perioadă în care se vor desfășura diferite
activități iar pentru acestea este nevoie de bani.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: Comisia de buget finanțe a aprobat?
D-l viceprimar Dăscălescu Ioan: da aviz favorabil.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: care este statutul iazului de la Unghi și al cui
e terenul de lângă parc?
D-l primar Ioniță Ion: al nostru
Nu mai sunt alte luări de cuvânt asupra acestui proiect de hotărâre și d-l
președinte supune la vot proiectul de hotărîre și acesta este adoptat cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul I 4) al ordinii de zi „Hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2021”
D-l președinte Florea Mihai dă cuvântul d-lui Văideanu Sebastian care prezintă
proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 5212 din 22.09.2021 întocmită de d-l
primar, raportul nr. 5211 din 30.08.2021 întocmit de compartimentul de specialitate,
adresa Consiliului Județean Neamț nr. 20558/03.09.2021 cu privire la suma alocată
din cotele defalcate din impozitul pe venit și Anexa la HG nr. 992/2021 privind
alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
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bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de
calamităţile naturale – Județul Neamț, poziția 20.
D-l consilier Radu Costel: ne puteți spune încasările până în luna a șasea?
D-l Văideanu Sebastian: vă pot spune la 31.08.2021 impozit pe terenul
extravilan încasat este de 111.683 lei. Total venituri de la începutul anului 1,8 – 1,9
milioane lei
D-l consilier Radu Costel: și cheltuieli?
D-l Văideanu Sebastian: vă pot spune disponibilul le 31.08.2021 adică ce a mai
rămas – este de aproximativ 600 mii lei
D-l consilier Radu Costel: aveți în buget cheltuielile cu reparațiile la
buldoexcavator și certficatul de garanție pentru reparații?
D-l primar Ioniță Ion: da avem,
D-l consilier Radu Costel: și există un referat și un deviz de lucrări și un certficat
de garanție?
D-l primar Ioniță Ion: da există, service-ul acordă garanția;
D-l consilier Radu Costel: poate ni le arătați și nouă.
D-l primar Ioniță Ion: am să-ți prezint.
D-l consilier Popa Liviu-Nicolae: unde se instalează sistemul video și la ce se
referă serviciile culturale?
D-l primar Ioniță Ion: sistemul de supraveghere video se instalează în centrele
satelor iar serviciile culturale se refera la cadourile pentru copii la școală la sărbători.
D-l consilier Radu Costel: s-au făcut cumva reduceri la salariile însoțitorilor
persoanelor cu handicap?
D-l Văideanu Sebastian: nu; s-au efectuat niște reglări de aceea se poate să se fi
întâmplat în unele cazuri niște diferențe.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: d-na contabilă să dea o declarație pe propria
răspundere că nu va frauda bugetul local prin mecanisme de tip suveică a banilor
publici; la 416 câți sunt?
D-l primar Ioniță Ion: circa 60
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: sunt 3 persoane din Hlăpești pe care trebuie să
le ajutăm Rusu Nicu, Ciohoreanu Gheorghe și Moșneagu Vasile.
D-l primar Ioniță Ion: Moșneagu Vasile are pensie.
D-l Văideanu Sebastian: se poate da ajutor de urgență.
D-l secretar general Guițu Teodor: trebuie motivație pentru aceasta.
D-l primar Ioniță Ion: să vină să le facem ajutoare dacă întrunesc condițiile.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: supravegherea video unde este?
D-l viceprimar Dăscălescu Ioan: deocamdată în centru la Vad, calculatoarele
sunt puse în muzeu.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: în celelalte sate nu avem?
D-l primar Ioniță Ion: de acum înainte;
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: aș vrea la școala Hlăpești ceva bani pentru a
nu o pierde, sunt ceva bani prinși pentru ea să o reabilităm?
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D-l primar Ioniță Ion: nu, am vorbit cu o firmă de consultață de la Cluj să facem
solicitare de finanțare pe fonduri europene pentru școli, casa de nașteri, postul de
poliție, dispensarul de la Hlăpești, etc
D-l secretar general Guțu Teodor: postul de poliție nu este în inventarul nostru.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: d-na doctor câți bolnavi de covid avem pe
comună?
D-na consiler Mărculescu Ingrid-Dalila: la nivel de comună 11 cazuri.
D-l consilier Popa Liviu-Nicolae: cei 3 Km de drumuri care sunt aceia?
D-l primar Ioniță Ion: cei pe situații de urgență pe CNI.
Nu mai sunt alte luări de cuvânt asupra acestui proiect de hotărâre și d-l
președinte supune la vot proiectul de hotărîre și acesta este adoptat cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul I 5) al ordinii de zi „Hotărâre privind alocare sume în vederea
plăților facturilor restante alimentare cu apă în satele Dragomirești și Vad către
Compania Județeană Apa Serv S.A.”
D-l Văideanu Sebastian: acești bani trebuie și plătiți dar trebuie și recuperați.
D-l primar Ioniță Ion: până la recuperarea banilor să achităm factura restantă să
nu ne taie apa pe Vad și Dragomirești, am fost somați de jurista de la Apa Serv, după
aceea vom recupera sumele.
D-l președinte Florea Mihai dă cuvântul d-lui Aprofirei Lucian-Gheorghe care
prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive nr. 5238 din 23.09.2021 și raportul
nr. 5239 din 23.09.2021 întocmit de compartimentul de specialitate.
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe: de la momentul în care noi am fost obligați să
facem contract cu Apa Serv ei au montat un apometru acolo, tot ce a trecut prin
apometru ei facturează, dar apometrul general contorizează și consumul real și
pierderile din avarii și consumul de la hidranți și s-a adunat o sumă de circa 1,6
miliadre de lei din care s-a plătit o parte.
D-l consiler Burduja Nicolae: dar lucrarea este în garanție nu?
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe: lucrarea nu mai este în garanție, în 2018 s-au
terminat lucrările, în 2020 a ieșit din garanție și ne este foarte greu de probat că au
fost avarii din vina constructorului doar o expertiză tehnică poate proba aceasta. Apa
Serv preia rețeaua autorizată.
D-l consilier Popa Liviu-Nicolae: rețeaua trebuia pusă în funcțiune de Telesit.
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe: au pus-o dar dacă nu erau consumatori nu se
putea observa nimic.
D-l Văideanu Sebastian: trebuie adoptată o procedură de exploatare a rețelei de
apă și stabilite niște norme și costuri.
D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: să invităm la următoarea ședință pe d-nii de la
Apa Serv.
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe: dacă nu plătim factura aceasta ei ne taie apa și
ne acționează în judecată pentru plata facturii.
D-l consilier Popa Liviu-Nicolae: este posibil ca această sumă de 1,3 miliarde
de lei să o impute consiliului local.
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D-l consilier Nicorescu Ion-Iurii: trebuie luate măsuri pentru a încasa apa.
Nu mai sunt alte luări de cuvânt asupra acestui proiect de hotărâre și d-l
președinte supune la vot proiectul de hotărîre și acesta este adoptat cu unanimitate de
voturi.
D-l președinte Florea Mihai supune spre aprobare procesul verbal al ședinței
anterioare din data de 31.08.2021 și acesta este aprobat cu 10 voturi pentru și unul
împotrivă (Radu Costel).
Se trece la punctul II al ordinii de zi ,,Informări – Întrebări – Interpelări adresate
executivului”.
D-l Aprofirei Lucian-Gheorghe propune depunerea unui proiect pe GAL pentru
toalete publice în limita a 25 mii euro.
D-l primar Ioniță Ion: ne-am gândit la Hlăpești, la Vad și la primărie și dacă ne
încadrăm și aici la parc vom pune una.
D-l secretar general Guțu Teodor: e necesară și o hotărâre pentru taxarea apei.
D-l primar Ioniță Ion: vom propune și o hotărâre pentru scutirea penalităților.
D-l consiler Burduja Nicolae: pentru impozite
D-l consilier Radu Costel: se poate acorda un ajutor de 2-3 mii lei pentru
toaletarea copacilor de la intrarea în biserică?
D-l consilier Secară Aurel: acolo hotărăște preotul și consiliul parohial.
D-l primar Ioniță Ion: o să vorbesc și cu părintele și dacă vom avea posibilitatea
vom da bani.
Nu mai sunt alte probleme de discutat şi în aceste condiţii, d-l președinte de
ședință Florea Mihai, declară închise lucrările şedinţei, drept pentru care am încheiat
prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Florea Mihai

Secretar general,
Guțu Teodor
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