
.coNstuur rocAt At coMUNEr

POIANA TEIUTUI

NR 6962 din 24.17.201,4

PROCES-VERBAT

lncheiat astazi 27.L!.2o14 in sedinta ordinara a consiliului Local al

comunei Poiana Teiulu i.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin {1) si (3) si ale art. 1.15 alin

(11 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 2I5/2o01-,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.213 din 14.17.2014,

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 vjceprimar 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

2. Farcasanu lon

3. Aiungulesei Vasile

4. Gavrilut Constantin

5- Gheorghiu Viorica

6- Rusu Mihai

7. Raschitor loan

Lipseste motivat d-nul consilier Punga Dorel-Vasile si d-nul Vatamanu

Cristian pentru motive de serviciu care nu sufera amanare.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in

numar de 13, sedinta este legal constituita sj se pot incepe lucrarile

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

procesul verbal din data de 24.10.2014, fiind supus votului a fost aprobat de toti

consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

8. Chirila loan

9. Girbea Dumitru

10. llas Lucian

11.Tanase Grigore

12. Pavaleanu Vasile

13-Cristea Vasile



D-nul Pavaleanu Vasile prezjnta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr.

213 din 1,4.11".2074 ca re a fost completata dupa cum urmeaza:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului

de specialitate al primarului comunei Poiana Teiului,judetul Neamt;

2) Proiect de hotarare privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantle a

avansuluidin partea Fonduluide Garantare a Creditului Rural ;

3) Proiect de hotarare privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie a

avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural:

4) Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea inventarului

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana Teiului,judetul

Neamt ,atestat prin Hotararea Guvernului n(. 1356/2001, modificata si

completata prin Hotararea Guvernului nr.650/2007, in conditiile art.43 din

Legea nr.2!5/20OL republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

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

de zi in forma completata cu punctual de la nr. 4, propunere care se aproba de

toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei dupa care d-nul Pavaleanu Vasile

supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr. 1 de

pe ordinea de zi privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului de

specialitate al primarului comunei Poiana Teiului,

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nui secretar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra

importantei si necesitatji adoptarii acestui proiect de hotarare pentru

documentele create de aparatul de specialitate al primarului.

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

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

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Horararea fi . 56/2014 a Consiliului,

D-nul Pavaleanu Vasile - presedinte de sedinta supune dezbalerii

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

privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie a avansului din partea

Fondului de Garantare a creditului Rural.



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 informeaza pe d-nii consilieri

despre necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea finalizarii jn

bune conditii a proiectului Modernizare drumuri forestiere comuna Poiana

Teiu lui, iudetul Nea mt.

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

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

in numa r de L3.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotdrarea ff.57 /2014 a Consiliului.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind solicitarea de prelungire a

scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a creditului

Rural.

comisiile de specialitate 1si 3 au avizat favorabil prolectulde hotarare si propune

adoptarea acestuia.

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

adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea finalizarii executiei proiectului -

Lucrari de constructie a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele

torentiale Pirvu sat Poiana Tejului si Fauru sat Poiana Largului, precum si afluentii

acestora.

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. 58/2014 a Consiliulu i.

D-nul Pavaleanu Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi cu priviere la modificarea si cornpletarea

inventarului bunurilor care apartin domenjului public al comunei Poiana Teiului,

judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr. L356/2001, modificata si

completata pnn Hotararea G uvernu lu i 65012007.nr.

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

adoptarea acestuia.



D-nul primar Biia Petru intervine si informeaza asupra necesitatil acestui proiect

de hotarare in urma finalizarii proiectului cu privire la Masura 322.

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 13.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr.59 /201-4 a Consiliului.

ln continuare se trece la rubrica de intrebari sl interpelari la care d-nul primar

informeaza pe d-nii consilieri despre proiectele viitoare care vor aparea ,care vor

trebui accesate si de catre noi in special pentru unitatile de cult.Deasemeni

informeaza despre intentia de a publica o noua monografie a comunei Poiana

Teiului necesara intregii comunitati.

D-nul llas Lucian aduce la cunostinta d-lor consilieri si d lui primar despre

sustragerile repetate de material lemnos din zona Poiana Largului punctual

Molivelu si solicita luarea de masuri in vederea stopariifenomenului.

D-nul consilier Gavrilut Constantin solicita a se verifica bunurile mijloace

fixe care apartin societatii conduse de d-nul consilier Punga Vaslle -Dorel in
vederea impozitarii conform prevederilor legale.

D-na consilier Gheorghiu Viorica sugereaza sa fie constituita o comisie de

verificare a aspectelor sesizate ln ceea ce priveste sustragerile de rnaterial

lemons.Nemaifiind si alte intrebari sau interpelari iar punctele de pe ordinea de zi

fiind epuizate, ci-nul Pavaleanu Vasile presedinte de sedinta declara iucrarile

inchlse.

Procesul- verbal se sernneaza de: 
^ i ,

D-nulPavaleanu Vasijd/ tr I - presedinte de sedintaLY4}
D-nulAndries Alecu * 

- secretarulcomunei


