
CONSItIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR. 7348 din 22.12.201,4

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 19.12.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin (1) si (3) si ale art. 1.15 alin

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 2I5/2O0I,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.233 din 1I.12.201"4,

Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana Teiului, consilierii fiind

convocati la sed inta.

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

urmatorii consilieri locali alesi, aflati in functie dupa cum urmeaza :

L. Ancuta Ana

2. Punga Dorel-Vasile

3. Pava lea nu Vasile

4. Tanase Grigore

5. Cristea Vasile

6. Alungulesei Vasile

Lipsesc motivat d-nii consilieri Girbea Dumitru,Farcasanu lon si Gavrilut

Constantin pentru motive de serviciu care nu sufera amanare. La sedinta mai

participa un grup de colindatori de la Scoala Gimnaziala lustin Parvu Poiana

Teiu lu i.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali aflati in
functie in numar de 1"2 , sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

7. Chirila loan

8. Rasch itor loa n

9. Rusu Mihai

10. Gheorghiu Viorica

11. I las Lu cia n

12. Vatamanu Cristia n



D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesulverbal din data de 21.1,1,.201,4, fiind supus votului a fost aprobat de toti

consilierii prezenti Ia lucrarile sedintei .

D-nul Pavaleanu Vasile prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr.

233 din t!.12.201,4 care a fost completata cu inca un punct dupa cum urmeaza:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii

"scoala cu 6 sali de clasa ".

2) proiect de hotarare privind asigurarea cofinantarii de Ia bugetul local al

proiectului de investitii "scoala cu 6 sali de clasa" propus spre finantare prin

Programul National de Dezvoltare Locala , aprobat prin OUG nr' 28/2013;

3) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv si

statututlui Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT"

4) Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele

fizice sijuridice din comuna Poiana Teiului in anul 2015;

5) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de

persoanele fizice sijuridice din comuna Poiana Teiului in anul 2015;

6) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al

comunei Poiana Teiului pentru anul 2014;

7) Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si

servitute catre S.C. E-ON Moldova Distributie S.A. asupra unor suprafete de

teren situate in comuna Poiana Teiului;

8) Alegerea presedintelui de sedinta;

9) Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de

garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a creditului Rural

pentru proiectul " Modernizare tronsoane de drumuri comunale /DC 155 Km

0+013 - Km 1 +200 si DC 157 Km 0+018 Km 5 +893) infiintare canalizare si

statie de epurare in satul Piriul Fagului,infiintare sistem centralizat de

alimentare cu apa in satul Pr. Fagului,infiintare centru de asistenta copii dupa

programulscolar tip after school,dotare camin cultural cu costume populare si

instrumente muzicale in conditiile art. 43 din Legea 21'5/20O1-, re pu b licata ,cu

solicitarea domnului primar ca punctul 9 de pe ordinea de zi sa fie discutata

inaintea celorlante puncte de pe ordinea de zi;



D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei

de zi in forma completata cu punctul de la nr.9, propunere care se aproba de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei dupa care d-nul Pavaleanu Vasile supune

dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare inscris suplimentar pe ordinea

de zi privind aprobarea valabilitatii scrisorii de garantie a avansului din partea

Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul "Modernizare

tronsoane de drumuri comunale,infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa

in satul Pr. Fagului, infiintare Centru de asistenta copii dupa programul scolar tip

after school, dotare camin culturalcu costume populare si instrumente muzicale"

Comisiile de specialitate nr. ! ,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si explica d-nilor consilieri asupra necesitatii

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea incheierii acestui proiect de

investitii.

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.601201,4 a Consiliu lui.

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr.1 de pe ordinea de zi

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii " Scoala cu 6 saii de

clasa".

Comisiile de specialitate nr. L,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier llas Lucian intervine si solicita lamuriri asupra cheltuielilor

neeligibile care vor fi la derularea acestui proiect de investitii.

D-nul Biia Petru primarul comunei intervine si da informatiile solicitate asupra

acestui proiect de investitii.

D- nul Pavaleanu Vasile -presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare lnitiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei ,

in numar de l-2.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.61,/201.4 a Consiliu lu i.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.2 de pe ordinea de zi privind asigurarea cofinantarii de

la bugetul local al proiectului de investitii "scoala cu 6 sali de clasa 1/ propus spre

finantare prin Programul national de dezvoltare locala aprobat prin oUG nr.

28/2013

comisiile de specialitate I ,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

propu ne adoptarea acestu ia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri despre necesitatea

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea derularii proiectului de investitii.

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hota ra rea nr.62/2014 a Consiliului.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind modificarea si completarea actului

constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara"AGUA NEAMT".

Comisiile de specialitate 1,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun

ado pta re a a ce stu ia.

D-nul secretar intervine si explica d-nilor consilieri asupra necesitatii adoptarii

acestui proiect de hotarare ,pentru buna derulare a proiectului la nivel judetean.

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei

in numar de 1"2.

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr.63/2014 a Consiliu lu i.

D-nulpresedinte de sedlnta supune dezbaterii consiliului Local proiectul

de hotarare de la punctual nr.4 de pe ordinea de zi privind stabilirea taxelor

speciale datorate de persoanele fizice sijuridice din comuna Poiana Teiului in anul

2015.

comisiile de specialitate nr. 1,,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

propune a dopta rea a ce stu ia.



D-nul consilier llas Lucian intervine si recomanda ca aceste taxe si impozite ar

putea fi micsorate.

D-nul Pavaleanu Vasile supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost
aprobat cu votul a L1 consilieri locali si o abtinere in persoana d-lui consilier llas

Lucian.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 64/20L4 a Consiliului.

D-nul Pavaleanu Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi privind

stabilirea impozitelor si taxelor Iocale datorate de persoanele fizice si juridice din

comuna Poiana Teiului in anul 2015.

Comisiile de specialitate nr. 1,,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Vatamanu Cristian lntervine si recomanda a se clarifica unele

aspecte de evidentiere a impozitelor pe chitantele care se elibereaza in sistem

lnformatic.D-nul prlmar intervine si explica asupra bazei de impozitare care difera

de la ca z Ia caz.

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul a 11 consilieri si o abtinere in

persoa na d-luiconsilier llas Lucian.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hota ra rea nr.65/201,4 a Co nsiliu lu i.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.6 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului de

venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pentru anul2014.

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 au avizat favorabil proiectulde hotarare

si propune adopta rea acestuia.

D-nul consilier Raschitor loan intervine si explica asupra sumelor primite

pentru cadrele din invatamant care au de ridicat sume in urma hotararilor
judecatoresti ra mase definitive si irevoca bile.

D-nul consilier Vatamanu Cristian intervine si aduce completari la cele

punctate de d-nu I consilier Raschitor loan.



D-nul Pavaleanu vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul

initiat care a fost aprobat cu votul celor 12 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr.66/2014 a Co n s iliu lu i.

D-nul Pavaleanu Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctual nr.7 de pe ordinea de zi privind

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitude catre sc E-oN Moldova

Distributie SA,asupra unor suprafete de teren situate in comuna Poiana Teiului.

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

si propun adopta rea a cestu ia.

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

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea modernizarii punctelor de

transformare de pe raza comunei Poiana Teiului'

D-nul Pavaleanu Vasile supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat cu votul celor l-2 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

cu privire la aprobarea proiectuluide hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

61/2014 a Consiliului.

ln continuare se trece la punctul opt de pe ordinea de zi privind alegerea

presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3luni care va conduce lucrarile

sedintelor consiliului Local, la care d-nul consilier Alungulesei vasile il propune pe

d-nul consilier Vatamanu Cristian ,propunere aprobata in unanimitate'

cu privire la alegerea presedintelui de sedinta se adopta Hotararea nr.68 /20L4 a

Consiliului dupa care nemaifiind intrebari si interpelari d-nul Pavaleanu Vasile -
presedinte de sedinta declara lucrarile inchise

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nul Pava lea n u Vasile

D-nul Andries Alecu
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