
CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIUTUI

NR 5154 din 15.09.2014

PROCES-VERBAI

lncheiat astazi L2.o9.2014 in sedinta ordinara a consiliului Local al

comunei Poiana Teiulu i.

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

l\ lit."a" din Legea administratiei publice locale N. 2L5/2oot,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.148 din 05.09.2014,

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

convocati 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

urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza :

1. Pavaleanu Vasile

2. Chirila.loan

3. Rusu Mihai

4. Cristea Vasile

5. Gavrilut Constantin

6. Tanase Grigore

7. Girbea Dumitru

8.Vatamanu Cristian

9. Gheorghiu Viorica

10. AlunguleseiVasile

L1. Ancuta Ana

12. Punga Vasile-Dorel

13. Farcasanu loan

14.Raschitor loan

Lipseste motivat d-nulconsilier llas Lucian.

La sedinta mai participa d-nulChirila Grigore cetatean din satul Poiana Largului

pentru motive funciare, un grup de cetateni din satul Poiana Teiului si preotii

parohi din satul Poiana Largului si Galu pentru motive ce tin de parohiile

respective, precum si Hodorogea Petru cetatean din satul Topoliceni pentru

motive personale.
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lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in

numar de 14, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile. Se prezinta

procesul verbal intocmit in sedinta anterioara din data de 05.O7 2014, intrucat in

luna august nu s-a convocat Consiliul Local in sedinta ordinara,care a fost aprobat

de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei

D nul primar Biia Petru prezinta proiectul ordinei de zi conform

Dispozitiei nr. 148 din 05.09.2014 dupa cum urmeaza:

1) lnformare privind stadiul de pregatire al scolilor de pe raza comunei Poiana

Teiului pentru anul scolar 2014-2015.

2) Proiect de hotarare privind modificarea si rectificarea bugetului de venituri si

cheltuieli al comunei Poiana Teiului,pentru anul 2014j

3) Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de investitie si

indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare DC 153 Dreptu

paraul Dreptu"

4) Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a

comu nei Poiana Teiului 2014'201'5:

5) Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al

com u nei Poiana Teiuluiin domeniu I privat alcornunei Poia na Teiuluij

6) Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor

suprefete de t€ren din domeniul privat al comunei Poiana Teiuluij

7) Proiect de hotarare privind dreptul de preemtiune pentru cumpararea

imobilului spatiu medical/dispensar comunal situat in satul Poiana Larguiui

,cornuna Poiana Teiului;

8) Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie a

avansului din partea Fondului de garantare a Creditului Rural in conditiile art

43 din Legea 2L5/200I republ'cata;

9) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea acordului de

parteneriat, in vederea realizarii proiectului "Sistem de management integrat

aldeseurilor in judetul Neamt " in aceleasi conditii ca si la punctul nr. 8;

10) Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul

Consiliului Local al comunei Poiana Teiului care vor face parte din Consiliul de

Administratie al Scolii Gimnaziale 'lustin Parvu" Poiana Teiului in aceleasi

conditii ca si la punctul 8,9j



11) Alegerea presedintelui de sedinta;

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei

de zi in forma modificata si completata ,propunere care a fost aprobata de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-nul Raschitor loan invita pe d-

nul Ciubota Ciprian directorul Scolii Gimnaziale 'lustin Parvu" sa prezinte

materialul intocmit pentru primul punct de pe ordinea de zi la care d-nuldirector
prezinta situatia scolilor de pe raza comunei Poiana Teiului inainte de inceperea

anului scolar 2074-2015, cu realizarile si ceea ce este necesar pentru perioada

urmatoare, specificate in materialul care se anexeaza la procesul verbal.

D-ul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

modificarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana

Teiului, pentru anul 2014.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia,

D-nul Biia Petru primarul comunei intervine si prezinta motivul acestei

rectificari pentru care este necesara adoptarea proiectului de hotarare care se

impune in acest sens.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Horararea N.41/2O14 a Consiliulu i.

D-nul Raschitor loan- presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind

aprobarea proiectului de investitie si indicatorilor tehnico-economici pentru

investitia "Modernizare DC 153 Dreptu - paraul Dreptului"

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul Biia Petru primarul comunei intervine si arata necesitatea si oportunitatea

acestui proiect de hotarare pentru binele locuitorilor din satul Dreptu
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D- nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

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

in numa r de 14,

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea ff. 42/2014 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.4 de pe ordinea de zi privind aprobarea strategiei de

dezvoltare locala a comunei Poiana Teiului 2014-2020.

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

adoptarea acestuia.

D-nul Biia Petru primarul comunei prezinta Consiliului Local obiectivele strategiei

de dezvoltare a comunei pentru perioada mentionata precum sl necesitatea

adoptarii acestui proiect de hotarare.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat cu votul celor 14 consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 43/2014 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de

la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi privind trecerea unor terenuri din domeniul

public al comunei Poiana Teiului in domeniul privat alcomunei Poiana Teiului

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

adoptarea acestuia.

D-nul primar Biia Petru intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra celor

doua suprafete de teren propuse spre trecere din domeniul public in privat si

scopul concesionarii prin licitatie publjca.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.44 /2o74 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din domeniul privat

al comunei Poiana Teiului.



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

adoptarea acestuia.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat cu votulcelor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea projectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 45/20L4 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Localproiectulde hotarare de la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi , privind dreptul

de preemtiune pentru cumpararea imobilului spatiu medical situat in satul Poiana

La rgu lu i.

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

propune adoptarea acestuia .

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

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea deblocarii activitatii medicale din

zona Poiana Largului.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si atrage atentia asupra fostului medic

Centea Vasile Bogdan care nu a investit la punctul aflat in discutie fata de pretul

solicitat, dupa care in urma unor discutii pe marginea exercitarii sau neexercitarii

dreptului de preemtiune, dupa care d-nul Raschitor loan presedinte de sedinta

supune la vot prdiectul de hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii

aflatila lucrar ile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectuluide hotarare mentionat se adopta Hoiararea nr.

46/201.4 a Consiliu lui.

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctual nr.8 privind solicitarea prelungjrii scrisorii de

garantie a avansuluidin partea Fonduluide Garantare a CredituluiRural .

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

propune adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra necesitatii adoptarii

acestui proiect de hotarare in scopul finalizarii proiectului maisus mentionat.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectul de hotarate initiat care a fost aprobat

cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

47 /201-4 a Consiliului.

D,nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de

la punctul nr.9 de pe ordinea de zi privind modificarea si completarea acordului

de parteneriat "Sistem de management integrat aldeseurilor in judetul Neamt"

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

propune adoptarea acestuia .

D-nul Primar Biia Petru intervine si expune d-nilor consilieri necesitatea adoptarii

acestui proiect de hotarare in vederea continuarii derularii acestui proiect la

nuvelul judetului Neamt.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectulde hotarare initiat care a fost aprobat

cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

48/2014 a Consiliu lu i,

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local

proiectulde hotarare de la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi privind desemnarea

consilierilor locali din cadrul Consiliului Local care vor face parte din Consiliul de

Administratie al Scolii Gimnaziale "lustin Parvu"Poiana Teiului.

Comisiile de specialitate 2 si 3 au avizat favorabil proiectulde hotarare si propune

adoptarea acestula.

D-nul Primar intervine si informeaza faptul ca este necesar ca doi consilieri sa

faca parte din consiliul de administratie conform prevederilor iegale in vrgoare.Au

fost desemnatii d-nul Pavaleanu Vasile si d-na Gheorghiu Viorica .

D-nul Rascitor loan presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votulcelor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei .

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

49/20L4 a Consiliu lui.

ln continuare la ultimul punct de pe ordinea de zi d-nul Raschitor loan propune ca

lucrarile sedintei pentru urmatoarea perioada de 3luni sa fie conduse de d-nul

consilier Pavaleanu Vasile, propunere care a fost aprobata de toti consilierii

prezenti la lucrarile sedintei., adoptandu-se in acest sens Hotararea N.50120L4 a

Consiliului, Se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care se da cuvantului d-

lui Hodorogea Petru cetarean din satul Topoliceni care aduce la cunostinta d-nilor



consilieri necesitatea de a se continua lucrarile de indiguire a raului Bistrita pe

raza satului Topoliceni in vederea protejarii gospodariilor care au fost afectate de

ghetari in anii anteriori si posibilitatea acordarii unui sprijin material pentru

refacerea gospodariilor afectate de ghetari in anul2011.

D-nul primar intervine si informeaza ca se vor lua masurile legale care se impun in

acest caz dupa care se da cuvantul d-lui Topala Bebe cornel reprezentantul

cetatenilor din satul Poiana Teiului care reclama obturarea drumului satesc de

acces la propriile gospodarii de catre d-nul Cojocaru Gheorghe, care a efectuat

lucrari de turnare betoane .

ln continuare se da cuvantul d-lui Chirila Grigore cetatean din satul Poiana

Largului care solicita sprijin in vederea recuperarii suprafetei de teren pe care s-a

construit scoala din satul Poiana Largului ,dupa care se da cuvantul preotilor

parohi Mitocariu Ciprian si Dorneanu Emanuel care au in administratie

monumente istorice, solicitand sprijin in vederea procurarii de instalatii de

supraveghere care sa protejeze bunurile de valoare din aceste locasuri precurn si

acordarea de sprijin nTaterial in vederea finalizarii lucrarilor incepute .Se da

cuvantul d-lui Ciobanu Mihai seful postului de politie Poiana Teiului care sustine

doleantele preotilor parohi in vederea procurarii acestor instalatii de

supraveghere ,precum si instalarea unor camera de luat vederi in principalele

drumuri cu interstctii ce tranverseaza comuna intrucat in ultima perioada au avut

loc o serie de spargeri la locuintele cetatenilor de pe raza comunei.

D-nui Primar intervine si promite alocarea de fonciuri pentru procurarea in regim

de urgenta a acestor instalatii de supraveghere precum si urmarirea programelor

de finantare externa pentru repararea si conservarea monumentelor istorice de

pe raza cornunei.

ln continuare nemaifiind si alte probleme importante de discutat ,iar
punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate d-nul Raschitor loan presedinte de

sedinte declara lucrarile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de:

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta

D-nul Andries Alecu secrelarul coryf\
-ut Irrt


