
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR.629 din02.02.20L5

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 30.01.2015 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 administratiei publice locale nr. 2L5l200I,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.3 din 22.0L.20L5,
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-. Cristea Vasile 7. Ancuta Ana

2. Pavaleanu Vasile B. Alungulesei Vasile

3. Vatamanu Cristian 9. Gavrilut Constantin

4. Raschitor loan 10. Rusu Mihai

5. Farcasanu lon L1-. Chirila loan

6. Girbea Dumitru 12. llas Lucian

Lipsesc motivat d-nii consilieri Tanase Grigore,Punga Dorel Vasile si d-

na consilier Gheorghiu Viorica .

La sedinta mai participa mamele copiilor de la Gradinita Poiana Largului pentru a

sustine functionarea gradinitei in continua re .

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali aflati in

functie in numar de 12, sedinta este legalconstituita si se pot incepe lucrarile.



D-nul Vatamanu Cristian - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesulverbal din data de L9.I2.20L4, fiind supus votului a fost aprobat de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

D-nul Vatamanu Cristian prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei

nr.3 din 22.0L.20L5 care a fost modificata si completata dupa cum urmeaza:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune si lucrari de interes

local aferent anului 2015, pentru persoanele apte de munca beneficiare de

ajutor social conform Legii 41,6 /2001 privind venitul minim garantat cu

mod ificarile si completarile ulterioare.

2) Proiect de hotarare privind Organigrama si a Statului de funcii ale aparatului

de specialitate al Primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes

local - se retrage si se inlocuieste cu:

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea valorificarii si

casarii a unor bunuri mijloace fixe care apartin domeniului public al comunei

Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local.

3) Proiect de hotarare privind trecerea unuiteren din domeniul public al comunei

Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al comunei

Poiana Teiului si administrerea Consiliului Local;

4) Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei

suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului- se retrage;

5) Proiect de hotarare privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a impozitelor si

taxelor locale restante datorate bugetului local al comunei Poiana Teiului si

scutirea de la plata a majorarilor de intarziere pentru unele persoane fizice;

6) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare a serviciului public de gospodarire comunala al comunei Poiana

Te iu lu i;

7) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului integrat de venituri si

cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul 2015;

8) Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de

invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Poiana Teiului

pentru anul 2015-201-6, in conditiile art. 43 din Legea 2t5 /2O01, republicata cu

mod ifica rile si completarile ulterioare;



D-nul Vatamanu Cristian - presedinte de sedinta propune aprobarea

ordinei de zi in forma modificata si completata ,propunere care se aproba de toti
consilierii prezenti la Iucrarile sedintei dupa care d-nulVatamanu Cristian supune

dezbaterii Consiliului Localproiectulde hotarare de la punctulnr. 1de pe ordinea

de zi privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de inrteres local aferent

anului 2015 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social

conform Legii 41,6 /2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si

completarile u lterioa re.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nulconsilier Raschitor loan intervine si recomanda sprijinirea scolilor cu

persoane apte de munca care sa suplineasca lipsa personalului auxiliary, datorata

restructurarii unor posturi cu ocazia noii reorganizari a retelei scolare la nivelul

comunei noastre.

D-nul Vatamanu Cristian - presedinte de sedinta supune la vot proiectul

de hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti Ia Iucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hota ra rea nr.1,12015 a Consiliu lu i.

D-nul Vatamanu Cristian - presedinte de sedinta supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr.2 de pe ordinea de zi

privind scoaterea din functiune in vederea valorificarii si casarii unor bunuri

mijloace fixe care apartin domeniului public al comunei Poiana Teiului si

ad m in istra rea Consiliului Loca L

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Vatamanu Cristian informeaza pe d-nii consilieri ca este in tema in

ceea ce priveste aceasta inventariere deoarece s-a efectuat in perioada cand era

directorul scolii,fapt pentru care supune Ia 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 Hotara rea nr.2/2015 a Consiliului.



D-nul Vatamanu Cristian supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi privind trecerea unui teren din

domeniul public al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in

domeniul privat al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local.

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

propune ad opta rea a ce stu ia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra cererii depuse de d-

nul Chirila Dan din satul Calugareni care solicita o suprafata de teren in vederea

extinderii unor constructii de tip garaj pentru utilaje agricole.

D-nul Vatamanu Cristian - 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.3/2015 a Consiliu lui.

D-nulVatamanu Cristian presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectulde hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi intrucat punctual4 de

pe ordinea de zi a fost retras, privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a

impozitelor si taxelor locale restante datorate bugetului local al comunei Poiana

Teiului si scutirea de la plata a majorarilor de intarziere pentru unele persoane

fizice.

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

p ropu n adoptarea acestuia.

D-nui primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra necesitatii adoptarii

acestui proiect de hotarare in vederea sprijinirii celor 3 familii cu venituri reduse

fata de ce rintele actuale.

D-nul Vatamanu Cristian - presedinte de sedinta supune la vot proiectul

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

sedintei in numar de 12.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr.4/2015 a Co nsiliu lu i.

D-nul Vatamanu Cristian presedinte de sedinta supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr.6 de pe ordinea de zi

privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala si aprobarea



Regulamentului de organizare si functionare pentru administrarea domeniului

public si privat la nivelulcomunei Poiana Teiului.

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

p ropu ne a dopta rea a ce stu ia.

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

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea bunei desfasurari a activitatilor

propuse din subordinea Consiliului Local.

D-nul Vatamanu Cristian 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.5/201-4 a Consiliu lui.

D-nulVatamanu Cristian presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

aprobarea bugetului integrat de venituri si cheltuieli alcomunei Poiana Teiului pe

anul2015.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-na contabil sef Pavaloia Elena prezinta raportul compartimentului pe care

il reprezinta cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli precum si necesarul

pentru anul 2015, cu mentiunea ca din suma defalcata din TVA, comuna Poiana

Teiului nu a primit nicio suma.

D-nui primar intervine si prezinta Proiectul de buget al comunei Poiana

Teiului pentru anui 2015 asa cum a fost intocmit si-l propune pentru discutii si

aprobare cu mentiunea ca trebuie sa ne incadram in sumele care sunt.

D-nul Ciubota Ciprian directorulcoordonator al scolilor de pe raza comunei

Poiana Teiului intervine si solicita finantare pentru costul combustibilului pentru

cele doua microbuze scolare din bugetul local al comunei Poiana Teiului sume

care vor fi asigurate de la bugetul activitatilor autofinantate .

ln continuare dupa mai multe discutii asupra sumelor necesare pentru acoperirea

nevoilor stringente pentru buna desfasurare a activitatilor de zi cu zi ,bugetul local

este supus aprobarii mai intai pe articole si apoi pe total,care a fost aprobat cu

votulconsilierilor preze nti la sedinta.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 6/2015 a Consiliului.

D-nul Vatamanu Cristian supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.8 de pe ordinea de zi privind aprobarea organizarii

retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala

a comunei Poiana Teiului pentru anul scolar 2015-2016.

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

si propune adopta rea a cestu ia.

D-nul Ciubota Ciprian directorul coordinator prezinta cele 3 structuri la

nivelul comunei Poiana Teiului propuse pentru anul scolar 2015-2016,dupa care

se da cuvantul mamelor copiilor prescolari de la Poiana Largului nemultumite

fiind pentru faptul ca se vrea desfiintarea gradinitei ,au afirmat ca se vor adresa

forurilor superioare pentru a reanaliza situatia si a ajunge la o decizie corecta.

Dupa analizarea tuturor inconvenientelor asupra acestui punct de pe ordinea de zi

proiectul de hotarare initiat este supus votului si aprobat cu 7 voturi pentru si 5

impotriva in persoana d-lor consilieri Ancuta Ana, Farcasanu lon,Girbea Dumitru,

Chirila loan si Vatamanu Cristian.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.7 /201,5 a Consiliului dupa care d-nul consilier Vatamanu Cristian -
presedinte de sedinta declara lucrarile inchise deoarece punctele de pe ordinea

de zi au fost epuizate.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nul Vatamanu Cristian

D-nulAndries Alecu

- presedinte de sedinta Wfu
- secretarurcHjnei

'\l


