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PROCES VERBAL
al sedintei de indata a consiliului Local Draganesti
al comunei
convocarea acestei sedinte a fost facuta de catre domnul Primar
alin 1 din ouG nr'57
Draganesti prin Dispozitia nr.4l2l.ol.202l conform art.t34
din 03.07.2}lg privind Codul Administrativ'
precum si
In convocare au fost specificate data,ora, locul desfasurarii ,
legale
ordinea de zipropusa a se discuta, conform prevederilor

Lucrari1esedinteisuntpub1iCe'....
Au participat doamna si domnii consilieri:
POSMOSANU CONSTANTIN
GAINA VASILE
TROFIN TEODOR
MTJNTEANU DANIEL VASILE
CIUBOTARIU IOAN
POSMOSANU TEODOR
BREABAN MIHAIL
ANDRIES VASILE
ANDRIES NICOLETA
AILENEI VALERU
privind
Sunt intrunite astfel prevederile art, l3X alin(l)din oucNR.57l2Ol9
functie,sedinta fiind
Codul administr ativ,pre)enta majoritatii consilierilor locali in
legal constituita.
Draganesti,domnul
La sedinta de astaziparticipa din partea primariei comunei
primar Nechifor Ion si doamna secretar general Gaina Cristina'

Presedintedesedintaestedomnu1consi1ierGai11Y::i'"
presedintele de sedinta ,da citire Dispozitieinr.4l2l.ot.202l ptezentand ordinea
de z\:

l.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local al domnului preutu Vasile.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
actualizati pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa potabila,comuna
Draganestijudetul Neamt.
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile
februarie martie si aprilie 2021,.
Discutii,intrebari,interpela ri.
Se supune la vot ordinea de zi si'se aproba cu trO voturi pefltru', .
,,
Doamna secretar general are cuvantul pentru aprezentaprocesul verbal
intocmit cu ocazia sedintei de consiliu Local anterioara.
Supus votului procesul verbal este votat cu 10 voturi ,,pofltru,,.

Proiect de hotarare nr.1
l.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Preutu Vasile.
Are cuvantul doamna secretar general pentru a prezentareferatul constatator
din care renilta ca urmare, a decesului survenit recent mandatul domnului consilier
Preutu Vasile inceteaza de drept locul devenind vacant.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita avintl comisiilor de
specialitate.
Uomrsrr:

l.Comisia pentru agricultura si activitati economicofinanciare
2.Comisia juridica si de disciplina,protectia mediului

Aviz favorabil

Aviz favorabil

amenajarea teritoriului si urbanism

3.Comisia pentru invatamant ,sanatate si familie, activitati
social -culturale,protectie copii,munca si protectie sociala
Se supune la vot proiectul de hotarare

Aviz favorabil

inaintat si este votat cu 10 voturi

,,pentru,, adoptandu-se Hotararea nr. 1.
Proiect de hotarare nr.2
2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
actualizati pentru obiectivul de investitii,,Alimentare cu apa potabila,comuna

Draganestij udetul Neamt.

Se da cuvantul domnului primar Nechifor Ion pentru aprezentaproiectul de

Avand in vedere ca proiectul a fost intocmit in anul 2O0g si de atunci legislatia s-a
schimbat, ne aflam in imposibilitatea de ane atinge scopul final si anume
racordarea cetatenilor la reteaua de apa deaceea singura solutie viabila este
adaptareatratarii apei prin statie de clorinare,prin urrnare se impun cheltuieli
suplimentare.

Are cuvantul domnul consilier Munteanu Daniel Vasile care se declara
deacord cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati avand in vedere
qizade apa cu care se confrunta comunitatea noastra.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita avizul comisiilor de
specialitate.

Comisii:
l.Comisia pentru agricultura si activitati economicofinanciare
2.Comisia juridica si de disciplina,protectia mediului

Aviz favorabil
Aviz favorabil

turism,
amenajarea teritoriului si urbanism

.Comisia pentru invatamant, sanatate si, familie, activitati
social -culturale,protectie copii,munca si protectie sociala
3

Se supune la vot proiecful de hotarare

Aviz favorabil

inaintat si este votat cu 10 voturi

,,pentru,, adoptandu-se Hotararea nr.2.
Proiect de hotarare nr.3
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile

Are cuvantul domnul consilier Ciubotariu Ioan care propune ca presedinte de
sedinta pentru urmatoarele trei luni pe domnul consilier Posmosanu
Constantin,propunere votata cu 8 voturi ,,pentru" o ,,abtinere" si un vot
,, impotriva".
Domnul consilier Andries Vasile propune ca presedinte de sedinta penhu
urmatoarele trei luni pe domnul consilier Munteanu Daniel,propunere ,otutu cu un
vot,,pentru" o abtinere si 8 voturi,,impotriva".
Prin urmare domnul consilier Posmosanu Constantin este ales presedinte de
sedinta pentru lunile februarie ,martie si aprilie 2021.

Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita avizul comisiilor de
specialitate.

Comisii:
l.Comisia pentru agricultura si activitati economicofinanciare

Aviz favorabil

2.Comisia juridica si de disciplina,protectia mediului

Aviz favorabil

turism,
amenaj area

teritoriului si urbanism

3.Comisia pentru invatamant ,sanatate si familie, activitati
social -culturale,protectie copii,munca si protectie sociala
Se supune la vot proiectul de hotarare

Aviz favorabil

inaintat si este votat cu10 voturi

,,pentru,, adoptandu-se Hotarare a nr.3 .
Solicita cuvatul doamna secretar general sic ere permisiunea de aprezenta
consililului local ,,Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap grav".

Discutii rintreba ri,interpelari.
Are cuvantul domnul primar Nechifor Ion pentru aprezentadomnilor
consilieri o lista cu propuneri de proiecte pentru noul mandat.
Domnul consilier Andries Vasile propune amplasarea de camera in toate
satele comunei.
Domnul consilier Breaban Mihail este de parere ca un proiect de canalizare ar
fi binevenit in comunitate.
Domnul presedinte de sedinta rnultumesfs,pentru. parlieipare futuror celor
prezenti in sala si pentru aportul adus la buna desfasurare a sedintei.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER, Gaina Vasile

SECRETAR GENERAL,
Gaina Cristina

