
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI POIANA TEIULUI
xrilffijo in29.o4.2ot7

PROCES VERBAL
Incheiat astazi28.04.2017, in sedinta ordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile art.38 alin.(l) si (3) si ale art.ll5(1)
lit."a"din Legea administratiei publice locale w.2151200I, republicata,cu

modificarile si completarile ulterioare prin Disp ozitia nr.183 din 07 .07 .2016,

Primarul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului, consilierii
fi ind invit ati la sedinta.

La sedinta sint prezenti d-na Primar Ancuta Ana, d-nul viceprimar
Enache Paul-Constantin, in calitate de consilier local, secretarul comunei d-

nul Alecu Andries si urrnatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum

urmeaza:
l.Gavrilut Constantin
2.Gherasim Magdalena
3.Cristea Vasile

T.Alungulesei Vasile
8. Scripcaru Bogdan Constantin
9.Biia Petru

 .Enache Paul Constantin lO.Stan Nicolae-Ion
5.Todosia Bogdan
6.Furtuna Dumitru

1 l.Tanasa Vasile-Marius

Lipseste motivat d-nul consilier Chirila Ioan, fiind plecat dinlocalitate
pentru probleme care nu sufera amanare.

D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta participa
majoritatea consilierilor locali aflati in functie in numar de

11(unsprezece),sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile dupa

care, D-nul Gavrilut Constantin presedinte de sedinta, supune sple

aprobare procesul verbal incheiat in sedinta din data de 06.04,2016, aare a

fost aprobat de toti consilierti prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-nul

Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinei de zi
conforrr Dispoziti ei nr.69 din 21 .04.20 17, dupa cum vrmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobareanoului Regulament de organizarc si

functionare a Consiliului Local al comunei Poiana Teiului;
2.Proiect de hotarare privind aprobarca studiilor de evaluare pentru tnrpurile
de islaz Ciungat si Groapa Popii, in vederea concesionarii aeestora prin
licitatie publica - SE RETRAGE si se inlocuieste cu proiect de hotarare



privind necesitatea qi oportunitstea proiectuluirrModernizare drumuri
forestiere in comuna Poiana Teiului, judeful Neam{";
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.5712016,
cu privire la stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria
comunei Poiana Teiului
4.Proiect de hotarare privind modificarea gi completarea HCL nr. 1 din

06.01 .2017, privind atribuirea Ei incheierea contractului Delegarea
prin concesiune a gestiunii unor activita[i componente ale serviciului
de salubrizare a unitifilor administrativteritoriale membre ale
Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari "ECONEAMT", din Zona 4,
judelul Neam!
5. Alegerea Presedintelui de sedinta.

D-na Primar Ancuta Ana-intervine si solicita Consiliului Local
suplimentarea ordine de zi cu inca doa puncte avand character de
urgent dupa cumm urmeaza.

-proiect de hotarare privind alocareq unei sume de bani din fondul de
rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei
persoune Jizice pentru refucerea locuintei proprietate personala,afectata
de incendiu -Cacareazu Elenal
- proiect de hotarare privind alocarea unei sume de buni din fondul de

rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei
persoane tizice pentru refucereu locuintei proprietate personala,afectuto de
incendiu -IIie Dumitru; la eate nefiind obiectiuni, D-nul Gavrilut
Constantin-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi in forma
modificata si completata care a fost aprobata de toti consilierii prezenti la
lucrarile sedintei, dupa care d-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta
supune dezbaterti Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr.1
de pe ordinea de zi

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3, au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia;

D-nul Secretar Andries Alecu-intervine si arata necessitate si oportunitatea
adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea armonizarti acestuia cu
ultimile noutati legislative

D-nul consilier Todosia Bogdan-intervine si solicita d-nei Primar, sa

atentioneze contabilul primariei asupra dispozitiilor art. nr.l22, din prezentul
Regulament, care utmeaza sa fie aprobat;



D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare initiat care afost aprobat cu votul celor 11 (unsprezece)

consilieri prezenti la lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.5 4 I 20 17, a Consiliului.
In continuare d-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta, supune

dezbaterii Consitriului local proiectul de hotarare de tra punctual nr.2 de pe

ordinea de zi privind necesitatea qi oportunitstea
proiectului,,Mode rnizare drumuri forestiere in comuna Poiana Teiului,
jude{ul Neamf"l

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

hotarure si propun adoptarea acestuia;
D-na Prirnar-intervine si arata neeesitatea si oportunitatea adoptarii

acestui Proiect de hotarare;
D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune la vot

proiectul de hotarare initiat cate a fost aprobat cu votul celor
1 1 (unspre zece) consilieri pr ezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.5 5 /2017 a Consiliului.

D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.3, de pe ordinea de

zi privind modificarea si completarea H.C.L. nr.5712076, cu privire la
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local,
serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Poiana
Teiului

Comisiile de specialitate ff. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-na Primar Ancuta Ana-intervine si arata ca este naoesar ca si acest

utilaj este necesar a fi normat intrucat acum indeplineste conditia de a
circula pe drumurile publice;

D-nutr consilier Todosia Bogdan-intervine si solicita sa fie corectata
cantitatea de 400 I combustibil menti onata in expunerea de motive ca fiin
annual in sensul ca cantitate de 400 I sa fie alocata lunar;

D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor ll(unsprezece)
consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

F{otararea nr.551201 7 a Consiliului.



D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune dezbaterit

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.4, de pe ordinea de

zi privind modificarea gi completarea HCL nr. 1 din 06"01 .2017,

privind atribuirea gi incheierea contractului Delegarea prin

concesiune a gestiunii unor activitdli componente ale serviciului de

salubrizare a uniti{ilor administrativteritoriale rnembre ale Asocialiei

de Dezvoltare lntercomunitari 'ECONEAMT", din Zsna 4, judelul

Neam!
Comisiile de specialitate nr 1, 2 si3, au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-na primar Ancuta Ana-intervine si prezinta d-nilor consiiieri

concluziile la care s-a ajuns la itilnirea avuta cu primarii, si firma de

salubrizare in legatura cu incheierea contractelor si ziua de colectare;

In continuare dupa diseutii pro si contra asupra acestui proiect de

hotarare d-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune Ia vot
proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor

1 i(unsprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta

hotarar ea m.57 120 17, a Consiliului,
D-nul Constantin-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctual nr.5, de pe ordinea de zi privind
alocarea unei sume de bani din fondul de rczewa bugetara constituit in
btrgetul locai, pentru sprijinirea unei persoane fizice pentru tefacerca

lo cuintei propri etate persona Ia,afe ctata de inc endiu-C ac are aza Elena-
Comisiile de specialitate tr. 1, 2 si3, au avizat favorabil Proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-na primar Ancuta Ana-, intervine si in mod special sustine oererea

cetateanului nevoias ca fiind o familie saraca si venituri foarte reduse.

D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune la vot proiectul

de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor ll(unsprezece)
consilieri prezenti la lucrarile sedintei

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta

hotararea dr. 58/2017, a Consiliului
O-n@Constantin-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiiiuiui

Local prJiectul de hotarare de la punctual nr.5, de pe ordinea de zi privind
alocarea unei sume de bani din fondul de rezewa bugetara constituit in

bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fiziee pentru refacerea

I ocuinte i propri etate p er s ona la,afe ctata de inc endiu-I I i e Dumitru ;



Comisiile de specialitate tr. 1, 2 si 3, au avizat favorabil Proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar- intervine si sustine acordarea unui ajutor de urgenta

persoanei nevoiase care este itr-o situatie critica in urma incendiului eare a
avut loc la locuinta acestuia ;

D-nul Gavrilut Constantin-presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor ll(unsprezece)
consilieri prezenti la lucrarile sedintei

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea nr. 5912017, a Consiliului dupa care se trece la ultimil punct de pe

ordinea de zi privind alegera presedintelui de sedinta Ia care d-nul Gavrilut
Constantin, propune ca lucrarile sedintelor pentru urmatoarea perioda de 3
luni de zile sa fie conduse de d-nul consilier Alungulesei Vasile, propunere
la care nefiind obiectiuni este aprobata de toti consilierii prezenti la lucrarile
sedintei, adoptandu-se in acest sens hotararea nr.6012017,a Consiliului,dupa
care se trece la rubrica de itrebari interplari la d-na primar si viceprimar
prezinta d-nilor consilier punctele de amplasare a celor noua statii de
asteptare a masinelor de transport in comun precum si preturile de cost ale
acestora , dupa care tot d-na primar solicita d-nilor consilieri sprijin in cazul
cand vor hotara sa se organizeze ziua comunei Poiana Teiului ;

In continuare nemaifiind itrebari sau iterpelari iar punctele de pe
ordinea de zi au fost dezbatute in totalitate d-nul Gavrilut Constantin,
declara lucrarile sedintei inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNBAZADEZ

D-nul Gavrilut Constantin - Presedinte de sedinta;

D-nul Andries Alecu -


