
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

Nr-338 din 2L.O1.2O13

PROCES VERBAL

lncheiat astazi 18.01.2013 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei

Poia na Teiului

ln conformitate cu prevederile art. 38 alin(1) si (3) si ale art. 115 alin(1) lit "a" din Legea nr.

215/2OOI a administratiei publice locale ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
prin Dispozitia nr.2 din 11.01.2013,Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana

Teiului consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-nul primar Biia Petru ,d-na viceprimar Ancuta Ana in calitate de

consilier local, secretarul comunei d-nul Andries Alecu si toti consilierii Iocali legal alesi aflati in

functie d upa cum urmeaza:

1) Pavalean u Vasile

2) Gheorghiu Viorica

3) Ancuta Ana

4) Cristea Vasile

5) Ta nase Grigore

6) Chirila Ciprian-Silviu

7) Gavrilut Constantin

La sedinta mai participa

pe rsona Ie.

lntrucat la sedinta participa toti cei 15 consilieri locali alesi aflati in functie, sedinta este

legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul primar Biia Petru informeaza pe d-nii consilieri ca din randul dumnealor este necesar

sa-si desemneze un presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile sedintelor pentru o noua

perioada de 3 luni , la care d-na consilier Gheorghiu Viorica propune ca presedinte de sedinta

pe d-nul consilier Punga Dorel -Vasile, la care nefiind obiectii este aprobata in unanimitate

adopta nd u-se Hotararea nr.l/2073.
D-nul presedinte de sedinta Punga Dorel-Vasile prezinta procesul verbal al sedintei ordinare

a Consiliului Local din data de 2'J-.12.2012,fiind supus votului procesul verbal a fost aprobat de

toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.

8) Raschitor loan

9) Rusu Mihai

10) Farcasanu lon

1-1) Garbea Dumitru

12) Alungulesei Vasile

13) llas Lucian

14) Vatamanu Cristian

15) Punga Dorel-Vasile

d-na Farcasanu Oana din satul Paraul Fagului, pentru probleme
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D-nul Punga Dorel-Vasile - presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi conform
Dispozitiei nr.2 din 11.01.2013 si inca doua puncte suplimentare care nu sufera amanare, dupa

cum urmeaza :

1) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 20L3;

2) Proiect de hotarare privind revocarea HCL NR. 37 /26.10.20L2 privind aplicarea unor taxe

speciale pentru utilizarea drumurilor comunale de catre agentii economici proprietari de

servicii sau alte personae fizice sau juridice autorizate sa exploateze material lemons.

3) Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor privind desfasurarea adunarilor publice;

4) Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al comunei Poiana

Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

ad ministrarea Consiliului Local;

5) Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de teren din domeniul
privat al comunei Poiana Teiului;

6) lnformare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la
comuna Poiana Teiului pentru anul scolar 2OL3-2074, punct suplimentar in conditiile art.
nr. 43 din Legea nr. 2L5/2007, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare.

7) Raport privind activitatea Comisiei de analiza si verificare stabilita prin Hotararea nr.41

adoptata de Consiliul Local la data de 23.LL.7012, in aceleasi conditii ca la punctual nr 6;

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta propune aprobarea ordinii de zi ln forma
completa cu cele doua puncte suplimentare, care a fost aprobata de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei dupa care d-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.1 privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale aplicabile in anul 2013.

Comisiile de specialitate nr. 7,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun

adoptarea acestuia.

D-nul consilier Rusu Mihai intervine si are obiectii asupra indexarii cu procentul de 16%

prevazuta de H.G. nr.1309/27.72.2OL2.

D-nul Primar intervine si solicita d-nilor consilieri sa fie de acord cu indexarea impozitelor
si taxelor locale cu procentul prevazut de lege pentru necesarul sumelor la bugetul local in anul

2013.

ln continuare dupa alte discutii pro si contra indexarii impozitelor si taxelor locale d-nul

Punga Dorel -Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost
aprobat cu 12 voturi pentru si 3 voturi impotriva in persoana d-nilor consilieri Rusu Mihai ,

Garbea Mihai si Farcasanu lon.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.2/20L3 a

Consiliului.
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D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare nr.2 privind revocarea H.C.L. nr. 37/2012 privind aprobarea unei taxe

speciale pentru utilizarea drumurilor comunale de catre agentii economici prestatori de servicii

sau alte persoane fizice sau juridice autorizate sa exploateze material lemnos.

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun

adopta rea acestuia.

D-nul primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra istoricului acestei hotarari
privind taxa de drum si necesitatea revocarii acesteia pentru a evita o actiune in instanta de

contencios administrativ.

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care este aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de L5.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. 3/2073 a

Consiliului.

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinta de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctual nr.3 privind stabilirea locurilor pentru desfasurarea

adunarilor publice.

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propune

adopta rea acestuia.

D-nul primar intervine si explica d-nilor consilieri despre necesitatea adoptarii acestui

proiect de hotara re.

D-nul Punga Dorel-Vasile supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat in

cu votul celor 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.4/20t3
a Consiliului.

Domnul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotararede la punctual nr.4 de pe ordinea de zi privind trecerea unui teren din

domeniul public al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local.

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propune

adoptarea acestuia.

D-nul secretar intervine si da lamuriri suplimentare asupra acestui proiect de hotarare.

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votul celor 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.5/2013 a

Consiliului.

D-nul Punga Dorel-Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la
punctul 5 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren din domeniul privat al

comunei Poiana Teiului.
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Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun

adopta rea acestu ia.

D-nul primar Biia Petru intervine si arata ca este vorba de terenul care s-a discutat la punctul

anterior.

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat
care a fost aprobat cu votul celor 15 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.6/20'J.3 a

Consiliului.

D-nul Punga Dorel-Vasile invita pe d-nul consilier Vatamanu Cristian director coordonator al

scolilor din comuna Poiana Teiului sa prezinte materialul de la punctual nr.6 privind reteaua

scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la comuna Poiana Teiului pentru anul

scolar 2OL3-20L4, la care d-nul director Vatamanu Cristian prezinta materialul intocmit in acest

sens, material ce se anexeaza la prezentul proces verbal.

D-na consilier Gheorghiu Vlorica presedintele comislei lnvatamant, sanatate ,cultura
intervine si arata ca s-a analizat configuratia anului scolar 2OL3-2OL4.

D-nul consilier Raschitor loan fost director coordinator intervine si arata ca actualul director
in persoana d-lui Vatamanu Cristian a incalcat procedurile prin care s-a analizat si aprobat
planul de scolarizare pentru anul scolat 2OT3-7OL4, prin nerespectarea pasilor prevazuti de lege

in acest se ns.

ln continuare d-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local, proiectul de hotarare de la punctual 7 privind activitatea Comisiei de analiza si verificare

stabilita prin Hotararea nr. 4L adoptata de Consiliul Local la data de 22.7L.2O72,lacare d-nul

consilier Punga Dorel -Vasile in calitate de presedinte desemnat al acestei comisii prezinta

raportul intocmit in acest sens si-l supune la vot, raport ce a fost insusit de toti consilierii
prezenti la lucrarile sedintei in numar de cinsprezece.

Cu privire la aprobarea Raportului intocmit si prezentat Consiliului Local se adopta Hotararea

nr.7/2013 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care d-nul

consilier Farcasanu lon si fiica Farcasanu Oana, solicita d-lui primar si d-lui director solutii in
vederea transportului elevilor din satul Piriul Fagului.

D-nul consilier Rusu Mihai sollcita urgent remedierea aductiunii de apa potabila lascoala

coordonatoare Poiana Teiului, dupa care nemaifiind si alte probleme importante de discutat, d-

nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.
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PROCESUL VERBAL se semneaza de:

D-nul Punga Dorel-vasile - Presedinte de sedinta

D-nul Andries Alecu - Secretarul comunei


