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R O M A N I A 
Judetul Dambovita 
Consiliul local Dragomiresti 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat astazi 31.07.2020 in sedinta ordinara  a 
Consiliului local Dragomiresti 

 
 Consiliul local al comunei Dragomiresti, judetul Dambovita a fost convocat in sedinta 
ordinara astazi 31.07.2020, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ si a dispozitiei primarului comunei nr. 191/24.07.2020. 
La sedinta de astazi participă toti cei 15 consilieri locali ce compun consiliul local al 
comunei Dragomiresti. Participă primarul comunei Dragomiresti, dl Vladulescu Dragos şi 
doamna Rîncă Elena Violeta, şef birou contabilitate. 
 1.- Dna Georgiana Ditescu- secretar general comuna precizeaza ca mandatul 
presedintelui de sedinta a expirat, drept pentru care solicita consilierilor sa faca propuneri 
pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 
 Dl Marian Titu Vasile – il propune pe dl Sorica Stelian, propunere cu care cei 4 
consilieri din opozitie nu sunt de acord propunand sa fie ales presedinte de sedinta un 
consilier local care nu a mai avut aceasta calitate. Nu mai sunt alte propuneri, astfel incat 
dna secretar general supune la vot propunerea.  
Cine este pentru? 11 voturi 
Impotriva?  3 voturi (dnii Andreiana, Cruceru si Ghinea) 
Abtineri? 1 (dl Palas) 
 
  Dl Sorica Stelian- presedinte de sedinţă – preia conducerea lucrarilor sedintei si  
prezinta consilierilor spre aprobare proiectul ordinei de zi, in conformitate cu prevederile art. 
135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
1.- Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Iulie-Septembrie 2020; 
2.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri 
si cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020 (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
3.- Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim III 2020 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
4.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local al 
comunei Dragomiresti a unor servicii (internet si tablete gratuite/elev) (proiect de hotarare 
initiat de primarul comunei); 
5.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui 
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona la nivelul UAT comuna 
Dragomiresti judetul Dambovita (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
6.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sala de fitness dotata cu jacuzzi, sauna uscata, 
grupuri sanitare si vestiare”  (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
7.- Adoptarea proiectului de hotarare privind  realizarea SF si PT pentru obiectivul de 
investitii  ,,Construire cabine pentru artisti, grupuri sanitare si oficiu la caminul cultural 
Rancaciov’’ (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
8.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune 
nr. FN/05.03.2001 (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
9.- Adoptarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei Dragomiresti prin Consiliul 
local Dragomiresti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru 
realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri locale in comuna Dragomiresti, sat 
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Dragomiresti, str. Bisericii judetul Dambovita” (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
10.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale privind 
vânzarea prin licitație publică  a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul 
privat al comunei Dragomiresti, județ Dâmbovița  (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
11.- Adoptarea proiectului de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul agricol la data de 31.07.2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
12.- Adoptarea proiectului de hotarare privind scutirea/reducerea taxei de habitat cu 
destinatia speciala de salubrizare (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
13.- Adoptarea proiectului de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Targoviste, asupra unui teren din comuna 
Dragomiresti sat Decindeni (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
14.- Adoptarea proiectului de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Targoviste, asupra unui teren din comuna 
Dragomiresti sat Decindeni (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
15.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului NAE ELENA in baza Legii nr. 15/2003 (proiect de hotarare 
initiat de primarul comunei); 
16.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului OPREA PAMELA-IONELA in baza Legii nr. 15/2003 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
17.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului RADU ELENA LOREDANA in baza Legii nr. 15/2003 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
18.- Adoptarea proiectului de hotarare privind  atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei IONESCU MARIA ANDREEA (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
19.- Adoptarea proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei PRODAN NADIA-ELENA (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
20.- Adoptarea proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei SOARE CONSTANTIN (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
21.- Prezentarea raportului semestrial privind indrumarea si coordonarea activitatii de 
asistenta sociala a persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 448/2006; 
 Presedintele de sedinta a supus la vot proiectul ordinei de zi : 
Cine este pentru? 14 voturi pentru. 
Impotriva? 0 voturi 
Abtineri? 1 vot (dl Cruceru) 
  

In continuare Secretarul General al comunei, doamna Ditescu Georgiana, supune 
spre aprobare procesul verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare convocata de indata 
din data 19.06.2020  in conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. Procesul verbal a fost pus la dispozitia persoanelor interesate 
cu ocazia desfasurarii sedintelor comisiilor de specialitate si intreaba daca sunt discutii cu 
privire la continut. 

Dl Ghinea Mihail- O rog pe doamna secretar sa ne spuna cand s-a discutat si cand 
s-a votat proiectul de hotarare privind participarea consilierilor la cursurile de pregatire. Nici 
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eu si nici ceilalti colegi din opozitie n-am auzit cand s-a discutat si din procesul verbal 
rezulta ca s-a votat. 

Dna Georgiana Ditescu- secretar general comuna- domnule consilier, proiectul de 
hotarare a fost prezentat de presedintele de sedinta pe fondul discutiilor contradictorii dintre 
dumneavoastra si ceilalti consilieri, discutii inregistrate cu telefonul mobil de catre dl 
consilier Andreiana. Neexercitadu-va dreptul de vot, votul a fost consemnat la voturi 
impotriva. Dumneavoastra personal ati venit la prezidiu dupa ce sedinta a fost declarata 
inchisa si m-ati intrebat contextul in care a fost votat proiectul de hotarare, mentionand 
faptul ca veti face reclamatie. 

Dl Nita Nicolae Valeriu- Domnule consilier- am prezidat acea sedinta si eu personal 
am citit si v-am intrebat de doua ori cum votati. Nu puteti afirma acum ca nu l-am supus 
spre aprobare. Verificati inregistrarea domnule Andreiana si veti vedea ca s-a supus la vot. 
Nu puteti afirma acest lucru pentru ca ceilalti consilieri sunt martori. Prin aceste afirmatii ne 
considerati pe toti niste prosti. 

Dl Ghinea Mihail- Nu s-a discutat proiectul de hotarare. Dupa aceasta replica 
majoritatea consilierilor au intervenit sa contrazica afirmatia, moment in care discutiile au 
degenerat. 

Dl Primar intervine- Stimati colegi, se pare ca domnul consilier a uitat cand mergand 
la cursuri.. la mare, ii plangea copilul pe plaja. Ai fost consilier PSD si esti consilier local si 
sti ca acest lucru este perfect legal si chiar o obligatie din partea noastra. Dumneata ai 
participat la astfel de cursuri si ti-ai luat si familia, lucru care este perfect legal. 

Dl Ghinea Mihail- domnule primar va rog sa nu mai umblati cu amenintari pentru c-ai 
dat niste telefoane sa-mi dai sotia afara de la serviciu. 

Dl Cruceru Adrian- Uitati-va cu cat ura si cu cat dispret va trateaza edilul comunei. 
Era o intrebare adresata doamnei secretar. Noi am fost impotriva sa se plece la mare. 

Dl Sorica Stelian- domnule consilier, colegul dumneavoastra a afirmat ca acest 
proiect de hotarare nu s-a discutat. Dumveavoastra spuneti ca ati votat impotriva. Vedeti ca 
va contraziceti cand faceti aceasta afirmatie. Consider ca inainte sa faceti niste afirmatii 
aiurea, trebuia mai intai sa va puneti de comun acord.  

Dl Andreiana Mircea- Nu s-a supus la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. 
Dl Nita Nicolae Valeriu- Domnule Andreiana- ai inregistrat cu telefonul intreaga 

sedinta. Pune inregistrarea si nu ne mai considerati prosti.  
Nu mai sunt si alte sunt discuţii astfel incat  se supune la vot. 
Cine este pentru? 11 voturi 
Impotriva?  4 voturi (dnii: Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palasi) 

     
   In continuare Dl Sorica Stelian presedinte de sedinta- domnilor consilieri, in continuare 

vom trece la dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi: 
 

2.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri 
si cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020 (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt favorabile, 
dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog inscrieri la 
cuvant; 
 Dl Andreiana Mircea- la cap. 15.02-20.11 la carti si alte publicatii intra si ziarul local? 

Mai vroiam sa intreb de capitol ordine si …. 
 Este interupt de presedintele de sedinta – domnule consilier…. Noi discutam 

executia bugetului in trim II. Rectificarea de buget este urmatorul punct al ordinei de zi. 
Vezi c-ai incurcat hartiile Maricele, da-o dracului de treaba… dupa care veti spune ca tot 
noi suntem de vina. 
 Dl Andreiana Mircea, citeste in continuare din acelasi proiect de hotarare. 
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 Dna Rinca Elena Violeta- sef birou ii atrage atentia ca domnul consilier este in 
eroare, discutand de fapt depre rectificarea bugetului, ceea ce constituie punctul urmator. 
 Nu sunt alte discutii astfel incat dl Sorica Stelian- presedinte de sedinta a supus la 

vot proiectul de hotarare susmentionat in forma prezentata de initiator. 
Cine este pentru? 11 voturi 
Impotriva?  4 voturi (dnii: Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palasi) 

 
In continuare se trece la punctul 3 al ordinei de zi: 

3.- Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local in trim III 2020 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 
 Nu sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian- presedinte de sedinta a supus la vot 
proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru? 11 voturi 
Impotriva?  4 voturi (dnii: Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palasi) 

 
In continuare se trece la punctul 4 al ordinei de zi: 

4.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul local al 
comunei Dragomiresti a unor servicii (internet si tablete gratuite/elev) (proiect de hotarare 
initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 
 Dl Ghinea Mihail- Uite ca de data asta are si facebook-ul o anumita importanta in 
implementarea unui proiect de hotarare. 
 Dl Primar- raspunde- domnule consilier, acesta nu este un proiect de hotarare de pe 
facebook pentru ca acolo discuti dumneata cu finul dumitale si alti 10-15 persoane care nu 
au legatura cu comuna Dragomiresti. 
 Dl Sorica Stelian- domnule consilier, aici n-au rost polemicile si nici facebook-ul. 
Spuneti concret daca sunteti de acord sau nu cu proiectul de hotarare. 

Dl Ghinea Mihail- S-au facut discutii pe facebook de catre fina mea legate de 
investirea unei sume de bani in invatamant pentru tablete iar domnul primar a facut presiuni 
sa-l dea pe sotul ei afara de la serviciu. 

Nu mai sunt si alte discutii astfel incat dl Sorica Stelian- presedinte de sedinta a 
supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 14 voturi 
Impotriva? – 0 
Abtineri? 1 voturi (dl Palas Valerica) 

 
In continuare se trece la punctul 5 al ordinei de zi: 

5.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui 
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona la nivelul UAT comuna 
Dragomiresti judetul Dambovita (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Ghinea Mihail- vreau s-o intreb pe doamna secretar cate bone avem in comuna. 
Dna Georgiana Ditescu- Secretar general comuna raspunde ca nu exista nici o bona 

calificata care sa indeplineasca conditiile impuse de lege, insa aprobarea metodologiei este 
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o obligatie ce incumba din legislatie, legea stabilind totodata si o data limita pana la care 
consiliile locale sunt obligate sa stabileasca aceasta metodologie. 

Nu mai sunt si alte discutii astfel incat dl Sorica Stelian- presedinte de sedinta a 
supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 12 voturi 
Impotriva? – 3 voturi ( dnii Andreiana, Cruceru si Ghinea) 

 
In continuare se trece la punctul 6 al ordinei de zi: 

6.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investiţii ,,Construire sala de fitness dotata cu jacuzzi, sauna uscata, 
grupuri sanitare si vestiare”  (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Ghinea Mihail- dumneavoastra stiti stadiile proiectelor pe care le implementati, noi 
suntem muritori de rand. La compania de apa este in implementare un proiect cu finantare 
europeana, proiect la care primaria Dragomiresti nu are nici un merit. Ce document detine 
primaria Dragomiresti in legatura cu implementarea acestui proiect de canalizare? 

Dl Primar- raspunde- cred c-au fost cateva sedinte de consiliu local in care v-am 
informat ca face parte dintr-un proiect POIM pentru implementarea caalizarii. Va pare rau 
sa inteleg, ca facem canalizarea si nu va puteti aroga dumneavoastra acest merit printr-o 
propunere electorala? 

Dl Ghinea Mihail- Ce fel de beneficii aduce sala de fitness? Din ce bani platim noi 
investitia asta? 

Dl Cruceru Adrian- Haideti sa terminam odata cu sala asta de fitness ca nu este 
importanta. Haideti sa facem canalizarea pentru ca este mare nevoie. Comuna noastra 
trebuie sa prospere. 

Dl Andreiana Mircea- eu am venit cu propunerea ca banii alocati pentru sala de 
fitness sa-I folosim pentru a introduce utilitati pe DN 72A unde oamenii platesc impozit 
pentru curti constructii. Sala de fitness nu este o prioritate. 

Dl Marian Titu Vasile- In ceea ce priveste propunerea dv, este mai mult decat 
interesanta intrucat dumneavoastra aveti teren in zona si aveti tot interesul 

Nu mai sunt si alte discutii astfel incat dl Sorica Stelian- presedinte de sedinta a 
supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 
Cine este pentru?- 11 voturi 
Impotriva?- 4 voturi (dnii Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palas) 
             

In continuare se trece la punctul 7 al ordinei de zi: 
7.- Adoptarea proiectului de hotarare privind  realizarea SF si PT pentru obiectivul de 
investitii  ,,Construire cabine pentru artisti, grupuri sanitare si oficiu la caminul cultural 
Rancaciov’’ (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Andreiana Mircea- Am votat in ianuarie un proiect de hotarare referitor la suma de 
50000 lei pentru igienizare. Acum ce facem, anulam tot si construim? La ce suma se ridica 
constructia?  

Dl Primar- domnule consilier, va rog cititi cu atentie sa vedeti in ce consta proiectul 
de hotarare. N-am propus sume ci doar realizarea lucrarii, sumele urmeaza sa le aprobati 
dupa ce se intocmeste documentatia tehnico-economica. 
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Dl Cruceru Adrian- Trebuia initiat mai de mult, nu acum in campania electorala. 
Acolo noi bagam niste bani si nu se face nimic, decat un spectacol de 8 martie unde 
impartiti ciocolati. 

Nu sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la vot 
proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 13 voturi 
Impotriva?- 2 ( dnii Andreiana si Palas) 

 
In continuare se trece la punctul 8 al ordinei de zi: 

8.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune 
nr. FN/05.03.2001 (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Palas Valerica intreaba daca este vorba despre satul Decindeni sau este vreo 
eroare, tinand cont de faptul ca dl Savescu locuieste in Rancaciov. 

I se raspunde de doamna secretar general in sensul ca, intradevar d Savescu are 
domiciliul in satul Rancaciov dar a concesionat teren in satul Decindeni unde a construit o 
casa pe care a donat-o fiului sau, iar consiliul local trebuie sa aprobe cesiunea contractului 
de concesiune catre noul proprietar al constructiei. 

Nu mai sunt alte discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus 
la vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 15 voturi 
 
In continuare se trece la punctul 9 al ordinei de zi: 

9.- Adoptarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei Dragomiresti prin Consiliul 
local Dragomiresti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru 
realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri locale in comuna Dragomiresti, sat 
Dragomiresti judetul Dambovita” (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Nu sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la vot 
proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 15 voturi 
 
In continuare se trece la punctul 10 al ordinei de zi: 

10.- Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale privind 
vânzarea prin licitație publică  a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul 
privat al comunei Dragomiresti, județ Dâmbovița  (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Andreiana Mircea- Ce mai avem noi  in domeniul privat sa mai putem vinde? 
Dl Primar- este o procedura ce urmeaza a fi aplicata in situatia in care vor exista 

astfel de cereri pentru vanzare, procedura, de altfel obligatorie conform codului 
administrativ. 

Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 
vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 11 voturi 
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Impotriva?- 4 voturi (dnii Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palas) 
 
In continuare se trece la punctul 11 al ordinei de zi: 

11.- Adoptarea proiectului de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul agricol la data de 31.07.2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activităţi (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Palas Valerica- de ce ne intereseaza pe noi registrul agricol? 
I se raspunde de catre doamna secretar general ca este o obligativitate legala ca 

stadiul de completare a registrului agricol sa fie prezentat in consiliul local, numai ca 
incepand din acest an se va prezenta trimestrial si nu semestrial ca pana acum. 

Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 
vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 14 voturi 
Impotriva?-  
Abtineri?- 1 (dl Palas Valerica) 
 
In continuare se trece la punctul 12 al ordinei de zi: 

12.- Adoptarea proiectului de hotarare privind scutirea/reducerea taxei de habitat cu 
destinatia speciala de salubrizare (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Cruceru Adrian- eu ma abtin pentru ca am vazut pe cineva pe lista aia, care nu se 
incadreaza la capitolul veteran. 

Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 
vot proiectul de hotarare sus mentionat in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 14 voturi 
Abtineri?- 1 (dl Cruceru Adrian) 
 
In continuare se trece la punctul 13 si 14 al ordinei de zi, puncte care au acelasi 

obiect: 
13.- Adoptarea proiectului de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Targoviste, asupra unui teren din comuna 
Dragomiresti sat Decindeni (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
14.- Adoptarea proiectului de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Targoviste, asupra unui teren din comuna 
Dragomiresti sat Decindeni (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant; 

Dl Cruceru Adrian- suntem de acord dar dati-ne detalii despre ce face electrica 
pentru noi, de le tot le dam noi gratuit terenuri.  

Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 
vot proiectele de hotarare sus mentionate in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 15 voturi 
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In continuare se trece la punctul 15-17 al ordinei de zi, puncte care au acelasi 
obiect: 
15.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului NAE ELENA in baza Legii nr. 15/2003 (proiect de hotarare 
initiat de primarul comunei); 
16.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului OPREA PAMELA-IONELA in baza Legii nr. 15/2003 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 
17.- Adoptarea proiectului de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a suprafetei 
de teren atribuita  beneficiarului RADU ELENA LOREDANA in baza Legii nr. 15/2003 
(proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant;  

Dl Andreiana Mircea- De ce  trebuit sa asteptati 10 ani, respectiv 7 ani pentru a le 
retrage? Sunt impotriva. 

Dl Sorica Stelian- Dumneata consideri ca se pot face ilegalitati la primaria 
Dragomiresti dupa cate reclamatii ati facut anterior? 

Dl Cruceru Adrian- L-am tot rugat pe edilul comunei sa-i aduca in fata noastra pe 
solicitanti sa-i cunoastem sa vedem care au fost motivele pentru care n-au construit. De 
asemenea si pe cei carora le dam terenuri sa vedem din ce familii provin.  

Dl Primar- domnule consilier, mi-ati facut reclamatii peste tot, incusiv la parchet, 
atribuirile de camine de casa pe Legea 15/2003 au facut obiectul unor dosare penale ce au 
fost solutionate, fapt ce denota ca nu s-au facut ilegalitati. Atat retragerile cat si atribuirile s-
au facut si se fac conform legii. 

Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 
vot proiectele de hotarare sus mentionate in forma prezentata de initiator. 

Cine este pentru?- 11 voturi 
Impotriva?- 4 voturi (dnii Andreiana, Cruceru, Ghinea si Palas) 
 
In continuare se trece la punctul 18-20 al ordinei de zi, puncte care au acelasi 

obiect: 
18.- Adoptarea proiectului de hotarare privind  atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei IONESCU MARIA ANDREEA (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
19.- Adoptarea proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei PRODAN NADIA-ELENA (proiect de hotarare initiat de primarul 
comunei); 
20.- Adoptarea proiectului de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 
500 mp Dlui/dnei SOARE CONSTANTIN (proiect de hotarare initiat de primarul comunei); 

Presedintele de sedinta a precizat ca rapoartele comisiilor de specialitate sunt 
favorabile, dupa care ii invita pe consilierii locali sa se inscrie la cuvant pentru discutii:- rog 
inscrieri la cuvant;  

Dl Andreiana Mircea- vreau sa intreb daca solicitantii sunt persoane singure sau 
sunt casatoriti si au familii? 

Dl Primar- domnilor consilieri, va rog sa cititi si dumneavoastra legea, sa veniti putin 
pregatiti si sa puneti intrebari pertinente, nu aiurea. 

Dl Cruceru Adrian- Un jurist bun din primarie poate sa ne spuna daca o persoana 
merita sau nu sa primeasca un camin de casa. 

Dl Primar- domnilor consilieri, daca aceste camine de casa nu erau atribuite legal, 
acum eram in puscarie la cate reclamatii mi-ati facut! 
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Nu mai sunt discutii astfel incat dl Sorica Stelian - presedinte de sedinta a supus la 

vot proiectele de hotarare sus mentionate in forma prezentata de initiator. 
Cine este pentru?- 15 voturi  
 
In continuare se trece la punctul 21 al ordinei de zi: 

21.- Prezentarea raportului semestrial privind indrumarea si coordonarea activitatii de 
asistenta sociala a persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 448/2006; 

Nu sunt discutii pe marginea acestui punct. 
 
De asemenea sunt aduse in fata consiliului local un numar de doua cereri formulate 

de parohii, dupa cum urmeaza: 
1.- Parohia Rancaciov – cererea inregistrata sub nr. 6752/20.07.2020 prin care 

solicita un sprijin financiar in cuantum de 53.355,88 lei pentru achizitia si montarea de 
tamplarie PVC la cladirea multifunctionala, conform devizului- Viza consiliului local: se 
aproba in limita fondurilor disponibile. 

2.- Parohia Decindeni – cererea inregistrata sub nr. 6951/24.07.2020 prin care 
solicita spriin financiar in cuantum de 15.000 lei pentru procurarea de materiale de 
constructie in vederea realizarii unei alei pietonale in incinta cimitirului parochial Decindei-.   

Viza consiliului local: se aproba in limita fondurilor disponibile. 
 
Epuizandu-se proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, dl Sorica Stelian  

presedinte de sedinta a declarat sedinta inchisă mulţumind consilierilor pentru prezenţă. 
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal astazi 31.07.2020. 

 
 

 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

Stelian Sorica           Jr. Georgiana Ditescu 
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R O M A N I A 
Judetul Dambovita 

Primaria comunei Dragomiresti 
Nr. ______/ _________ 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 

INCHEIAT ASTAZI  ___________ 
 

 Subsemnata Ditescu Georgiana - secretar general al comunei Dragomiresti 
am procedat astazi data de mai sus la afisarea procesului verbal incheiat in urma 
desfasurarii sedintei ordinara din data de 30.04.2020, la avizierul primariei Dragomiresti, in 
conformitate cu prevederile art. 138 alin. (17) din OUG nr. 57/2019- codul Administrativ. 

 Drept care am incheiatprezentulproces verbal astazi__________. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
Jr. Georgiana Diţescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


