
CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 2336 din OL.04.20t4

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 28.03.20L4, in sedinta ordinara a consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

ln conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) si (3) si ale art. 115 alin

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale N.215/200T,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.64 din 20.03.2014,

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

convocati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-l primar Biia Petru, d-na viceprimar Ancuta

Ana in calitate de consilier local, secretarul comunei d-nul Andries Alecu si

urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza :

1) Alunguleseivaslle 7) Gheorghiu Viorica

2) Tanase Grigore 8) Girbea Dumitru

3) Farcasanu lon 9) Raschitorloan

4) Cristea Vasile 10) Ancuta Ana

5) Rusu Mihai 11) Gavrilut Constantin

6) Pavaleanu Vasile

La sedinta mai participa un grup de cetateni din satul Petru Voda arondati

trupului de islaz Rascoale si preotul paroh din satul Ga lu.

lntrucat la sedinta participa lL consilieri aflati in functie din totalul de l-5

alesi, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinei de zi

conform Dispozitiei nr. 64 din 20.03.2014 dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Poiana

Teiului pentru anul 2OL4;

2. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati lemn

lucru esenta rasinoasa pentru refacerea unei gospodarii din satul Poiana



Largului afectata de incendiu si pentru construirea unei anexe atelier in
dotarea primariei;

3. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor

suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

administrarea Consiliului Local;

4. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al

comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat

al comunei Poiana Teiului si administrarea consiliului Local;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren din

domeniul privat alcommune Poiana Teiului;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafete de

teren pasune ,limitrof gospodariei d-lui Nastasa Dumitru , proiect de

hatarare care se retrage;

7. Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 10 din 30.03.2012 pentru

modificarea HCL nr. 15 /2011 privind concesionarea prin licitatie publica a

unor trupuri de pasune care au fost sanctionate de Camera de Conturi a

judetului Neamti

8. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor

trupuri de pasune din domeniul privat al comunei Poiana Teiului;

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi

in forma modificata propunere care se aproba de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei , dupa care d-na Ancuta Ana supune dezbaterii Consiliului

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

rectificarea bugetului local alcomunei Poiana Teiului pentru anul 2014.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra configurarii

bugetului de la inceputul anului si necesitatea rectificarii capitolului invatamant

conform noilor ordine .

D-nul consilier Raschitor loan sustine afirmatiile facute de catre d-nul primar

cu mentiunea ca nu s-a solicitat corect sumele necesare pentru acoperirea

Hotararilor judecatoresti .



D-na Ancuta Ana - 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.

15 /2014 a Consiliului.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati lemn lucru esenta rasinoase pentru

refacerea unei gospodarii din satul Poiana Largului afectata de incendiu si pentru

construirea unei anexe -atelier in dotarea primariei .

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si sugereaza ca aceste bunuri

cu titlu gratuit sa fie acordate si pentru sustinerea locasurilor de cultura si

invatamant.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 11 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea N. 76/20L4 a consiliului.

D-na Ancuta Ana supune dezbaterii consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi ,privind concesionarea prin licitatie publica

a unor suprafete de teren din domeniul privat 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 primar Biia Petru intervine si informeaza pe d-nii consilieri cu

privire la elementele de pret pentru suprafata ce se va concesiona .

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votul celor 11 consilieri aflati la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea ff. 17 /2074 a Consiliului.

D-na Ancuta Ana supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi privind trecerea unor terenuri din domeniul



public al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul

privat alcomunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local.

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

adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si da explicatii suplimentare asupra istoricului

ocupariiterenurilor aflate in discutie in ceea ce priveste Manastirea Petru Voda.

D-na Ancuta Ana supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de 11.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea N. 1.8/20L4 a consiliului.

D-na Ancuta Ana -presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

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

vanzarii unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului.

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

propune adoptarea acestuia.

D-na Ancuta Ana 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. 19/201,4 a Consiliului.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi intrucat punctul 6 s-a

retras privind abrogarea HCL nr. 10 din 30.03.2012 pentru modificarea HCL nr.

L5 /2OIl privind concesionarea prin licitatie publica a unor trupuri de pasune

care au fost sanctionate de catre Camera de Conturi a judetului Neamt.

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

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si informeaza suplimentar pe d-nii consilieri asupra

necesitatii adoptarii acestei hotarari pentru intrarea in legalitate.

D-na Ancuta - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat de 10 consilieri prezenti la lucrarile sedintei ,d-na

Gheorghiu Viorica se abtine.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 20/2074 a Consiliului



D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi privind concesionarea

prin licitatie publica a unor trupuri de pasune din domeniul privat al comunei

Poiana Teiului.

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

propune adoptarea acestuia . D-nul primar intervine si da informatiile solicitate de

d-nii consilieri pentru fiecare trup de pasune propus a fi scos la licitatie si in
conditiile impuse in momentul de fata.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 11 consilieri aflati la lucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.2L/2OL4 a Consiliului, dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari , la care d-nul primar solicita comisiei de analiza si verificare constituita

in sedinta anterioara pentru verificarea Iucrarilor efectuate pe cele doua trupuri

de islaz , Rascoale si Baicu, la care d-na consilier Ancuta Ana solicita prelungire

termenului initial stabilit pana la data de Q2.04.20L4 intrucat raportul prevazut nu

este finalizat, termen pus in vedere si grupului de cetateni prezenti la lucrarile

sedintei .se da cuvantul d-lui Dorneanu Emanuel preot paroh din satul Galu care

solicita si in numele celorlante parohii sa fie sprijiniti cu material lemnos in

vederea finalizarii lucrarilor incepute la locasurile de cult care le administreaza.

ln continuare d-nul consilier Tanase Grigore solicita d-lui primar Biia Petru

sa faca demersuri la lnstitutia Prefectului pentru a sensibiliza factorii de

raspundere pentru inceperea reparatiilor DN 178 si in masura posibilitatilor sa

fie amenajate la intrarile in comuna loc de popas cu mese si banci.

Nemaifiind si alte probleme importante de discutat d-na Ancuta Ana presedinte

de sedinta declara Iucrarile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de: D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta

D-nul Andries Alecu - secretarul comunei


