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.coNstUUI l-ocAt AL coMUNEr

POIANA TEIUTUI

NR 6234 din 27 .1o.2O74

PROCES.VERBAT

lncheiat astazi 24.L0.2014 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

{1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2O0I,reprblicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.185 din L6.I0.201-4,

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. Ancuta Ana Gavrilut Constantin

2. Tanase Grigore 9. llas Lucian

3. Pavaleanu Vasile 10. Gheorghiu Viorica

4. Rusu Mihai 11. AlunguleseiVasile

5. Raschitorloan 12. chirila loan

6, Farcasanu lon 13. Vatamanu Cristian

7. Girbea Dumitru L4. Punga Dorel-Vasile

Lipseste motivat d-nul consilier Cristea Vasile.

La sedinta mai participa d-nul profesor pensionar Rusu Dorel,Barabula lulian in

vederea sustinerii cererii de la punctui nr, 3 de pe ordinea de zi si d-nulTanase

Constantin pentru sustinerea unor probleme personale.

I lntrucat la sedinta participa 14 consilieri aflati in functie din totalul de

15 alesi, sedinta este legalconstituita si se pot incepe lucrarile.



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

procesul verbal din data de 1-2.09.201-4, fiind supus votului a fost aprobat de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

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

185 din 16.10,2014, care se compune din urmatoarele puncte:

1) Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a

riscurilor la nivelul comunei Poiana Teiului pentru anul 2014-2015;

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

lucru esenta rasinoase pentru refacerea unei gospodarii afectate de incendiu

din satul Savinesti;

3) Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 lei

pentru tiparirea u nei carti;

4) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri sl cheltuieli al

comunei Poiana Teiuluipe anui 2014;

5) Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din inventarul

comunei Poiana Teiului;

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

de zi in forma prezentata mai sus , propunere aprobata de toti consilierii aflati la

lucrarile sedintei ,dupa care d-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului

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

actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Poiana

Teiu lui pentru anul 2014-2015;

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Rusu Mihai intervine si solicita unele lamuriri asupra

responsabilitatilor ce implica punerea in aplicare a dispozitiilor din acest plan,

responsabilitati clarificate prin interventia d-lui primar Biia Petru.

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. 5l/2014 a Consiliului.

D-nul Pavaleanu Vasile - 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 de lemn lucru rasinoase pentru

refacerea unei gospodarii afectate de incendiu din satul Savinesti.

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

si proPune adoPtarea acestuia.

D nul Biia Petru primarul comunei intervine cu informatii supiimentare asupra

acestui caz fapt confirmat si de d-nul consilier Tanase Grigore asupra timpului de

interventie la locul incendiului.

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

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

in nu mar de 14.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.52/201.4 a Consil'u lu'.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind alocarea de la bugetul

local a sumei de 2000 lei pentru tiparirea unei carti.

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

adoptarea acestuja.

D-nul consilier Gavrilut Constantin intervine si sugereaza sa fie respins proiectul

de hotarare cu mentiunea ca in momentul de fata sunt alte prioritati.

D-nul consilier Rascitor loan intervine favorabil pentru acordarea acestei sume ca

fiind incurajatoare p"entru sollcitant care ar face cinste comunei noastre prin

editarea acestei carti.

D-nul consilier Punga Vasile-Dorel deasemeni este de acord cu alocarea acestei

sume ,dupa care d-nul consilier Rusu Mihai intervine si sugereaza d-lui Punga

Vdsile-Dorel sd suporte aceai[a sponsorizdre.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si propune faptul ca daca nu se ajunge

la un consens asupra acestui proiect de hotarare sa fie amanat pentru sedinta

u rmatoa re.

ln continuare d-nul Pavaleanu Vasile invita pe d-nul profesor Rusu Dorel

indrumatorul d-lui Barabula lulian sa prezinte tematica lucrarii dupa care in urma

altor discutii pro si contra d-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune

la vot proiectulde hotarare initiat care a fost aprobat cu votula 13 consilieri si un

vot irnpotriva in persoana d-luiGavrilut Constantin.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 53/2014 d Consiliului.

D nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de Ia punctul nr.4 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului local al

comunei Poiana Teiului pentru anul 2014.

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

adoptarea acestuia.

D-nul primar Biia Petru intervine si explica alocarea acestor sume pe capitolele

mentionate.

D-nul Raschitor loan intervine si arata ca pentru invatamant inca mai sunt

necesare alocarea altor sume pana la sfarsitul anului

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

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

in numar de 14.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr.54/2014 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 aprobarea casarii unor mijloace fixe din inventarul primariei comunei

Poiana Teiului. ,
Comisiile de specialitate 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propune

adoptarea acestuia.

D-nul consilier Tanase Grigore intervine si sugereaza ca dupa casare aceste

utilaje sa fie valorificate la fier vechi prin licitatie publica iar din suma obtinuta sa

fie alocati si banii pentru cartea d-lui Barabula lulian.

D-nul Pavaleanu Vasile 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 N.55/2OI4 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari la care d-nul consilier Punga Dorel-Vasile aduce la cunostinta domnilor

consilieri solutia data in prima instanta in dosarulde recuperare a impozitelor pe

terenulde padure detinut de SC Cascade -Sibiu pentru care solicita acordul de a fi



atacata cu apel la Tribunalul Neamt,fapt sugerat si de d-nul consilier Alungulesei

Vasile -

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si solicita lamuriri asupra amplasarii

soclului din fata primariei intrucat nu a fost solicitat acordul Consiliului Local, cu

mentiunea ca locul bustului parintelui lustin Parvu ar fi fost in curtea scolii care li

poarta numele.

D-nul consilier Tanase Grigore intervine si explica asupra conditiilor impuse de

sponsor care a stabilit din start locatia amplasarii acestui bust, deasemeni d-nul

Tanase Grigore informeaza asupra remedierilor la reteaua de apa potabila din

satul Savinesti si solicita in continuare sprijin pana la inlaturarea tuturor

defectiunilor precum si remedierea iluminatului public in ceea ce priveste accesul

catre puntea de tranversare in satulPiriul Fagului.

D-na consilier Gheorghiu Viorica solicita d-lui primar informatij asupra

banilor alocati pentru reparatii Ia caminul cultural Petru Voda.

D-nul Tanase Constantin cetatean din satul Savinesti solicita d-nului primar

clarificarea situatiei terenului care-l detine in satul Dreptu care a fost afectat de

lucrarile de indiguire a raului Bistrita.

D'nul consilier Ilas Lucian intervine si sugereaza sa fie revazuta solutia data in

prima instanta in ceea ce priveste procesul cu sc cascade si daca este cazul sa se

fa ca apel asupra acesteia.

D-nul consilier AlungLilesei Vasile sugereaza sa fie angajat un avocat competent in

domeniu , dupa care nemaifiind si alte discutii importante de consemnat,d-nul

Pavaleanu Vasile presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nul Pavaleanu Vasile

D-nul Andries Alecu

sedinte de sedinta

reta rul comunei
n

+r1,\l


