
CONSILIUL IOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIUIUI

NR 3516 din 19.05.2014

PROCES_VERBAL

lncheiat astazi f6.05.2OI4, in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comu nei Poiana Teiu lu 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. 215/200L,republicata cu modificarile si

com pleta rile ulterioare, prin Dispozitia nr.100 din 09 05 201-4, 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. Gavrilut Constantin

2, Cristea Vasile

3. Tanase Grigore

4. Pavaleanu Vasile

5. AlunguleseiVasile

6. Rusu Mihai

7. Farcasa nu lon

La sedinta a fost invitat d-nul Chirila loan supleant pe lista P D.L., in

vederea validarii acestuia in locul demisionarului Chirila Ciprian-Silviu Lipseste

motivat d-nul consilier Ilas Lucian din motive de serviciu, fiind la distanta in

Republica Moldova. La sed'nta maiparticipa d-nul Tanasa Constantin cetatean din

satul Savinesti , pentru probleme personale , d-nul Tifui Gheorghe cetatean din

satul Poiana Teiului pentru sustinerea unei cereri cu privire la inchirierea unui trup

8. Girbea Du mitru

9. G heorghiu Viorica

10. Pu nga Vasile-Dorel

1L. Vata ma nu Cristian

12. Ancuta Ana

13. Raschitor loan
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de pasune impadurita si d-nul Scripcaru Paul professor pensionar cu probleme in

ceea ce priveste diferite probleme de organizare a unor manifestari omagiale si

infiintare a muzeuluigeologic la nivelul comunei Poiana Teiului.

lntrucat la sedinta participa 13 consilieri aflati in functie precum si

supleantul formatiunii politice P.D.L., care va fi supus procedurii de validare,

sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul

verbal din sedinta din data de 28 03.2014 intrucat pentru luna aprilie nu a fost

convocat Consiliul Local din lipsa puncte de pe ordinea de zi , procesul verbal

fiind supus votuluia fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei

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

conform dispozitiei nr. 100 din 09.05 2014 si inca doua puncte suplimentare care

nu sufera amanare, dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier

in cadrulConsiliului Local al comunei Poiana Teiului , a d-lui Chirila Ciprian-Silviu;

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-lui

Chirila loa n;

3. Proiect de hotarare privin aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate

de proiectul"scoala cu 6 sali de clasa sat Galu,Poiana Teiului, care se retrege:

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului nr. f din 29.01.2oIo privind aprobarea studiului de

fezabilitate , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a

cofinantarii proiectului " sistem de management integrat al deseurilor in judetul

Neamt"

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actuluiconstitutiv

si statutu lu i Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "Aqua Neamt"

6. Proiect de hotarare priv;nd posibilitatea organizarii " Sarbatatorii zilei

comu nei Poiana Teiului 201-4"
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7. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii consiliului Local al

comunei Poiana Teiului nr. 11 din 2A.03.2014 privind concesionarea prin licitatie

publica aunor suprafete de teren din domeniul privat al comu nei Poiana Teiului;

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

lemn lucru esenta rasinoase pentru refacerea unei gospodarii din satul

Topoliceni afectata de incendiu in conditiile art. 43 din Legea nr. 2L5/200L

republicata.

9. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei

Poiana Teiului pentru anul 2014, in aceleasi conditii de la punctul8;
10. Proiect de hotarare privind alegerea presedinteluide sedinta;

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune dezbateriiConsiliului

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

constatarea incetarii mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului a d-luiChirila Ciprian-Silviu,

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

propu ne adoptarea acestuia.

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

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

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

22 /20L4 a Consiliulu i.

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

validarea mandatuiui de consilier a d-lui Chirila loan in ceea ce priveste legalitatea

alegerii pe lista A.P.E.L. la alegerile locale din 10.05.2012, precum si conditiile de

renuntare a celorlalti supleanti pana la d-nul Chirila loan drept pentru care s-a

incheiat procesul -verbal al comisiei de validare cu recomandarea de validare a

consiliului in cauza.

D-na Ancuta Ana supune la vot validarea in functia de consilier a d-lui

Chirila loan in cadrul Consiliului Local alcomunei Poiana Teiului.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.



-4-
cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotdrarea nr. 2 3/ 2OI4 a Conqiliului

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

proiectul de hotarare de la punctul nr' 4 de pe ordinea de zi , intrucat punctul nr'

3 s-a retras privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei nr' 1 din

29.o1-.2}lj:O privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de

evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului " sistem de

Management integrat al deseurilor in judetul Neamt"

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Punga Vasile-Dorel solicita lamuriri asupra valorilor care

sufera schimbarea in minus .D-nul primar intervine si explica modificarea acestor

sume ce apartin comunei Poiana Teiului

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 , in numar

de 14.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea ff.24/20L4 a consiliu lui.

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

de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind modificarea si completarea actului

constiiutiv si statutuluiAsociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMI"

Comisiile de specialitate 1si 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 in numar de 14'

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 25 /)O14 a Con5iliului

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

proiectul de hotarare de la punctul nr' 6 de pe ordinea de zi privind posibilitatea

otganizarii "sarbatorii zilei comunei Poiana Teiului 2014"
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Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si prezinta bilantul cheltuielilor privind organizarea

sarbatorii zilei comuneiin anul 2013.

D-nul Tanasa Grigore sugereaza sa urmarim asocierea cu alte evenimente

ce pot fi organizate pe Valea Bistritei fapt ce ar duce la degrevarea unor cheltuieli

necesare bunei organizarial acestei manifestari .

D-nul Gavrilut Constantin intervine si sugereaza sa fie contactati

administratorii de firme din zona ca(e ar fi interesati sa organizeze ziua cornunei
pe cheltuiala acestora.

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

aprobat de 13 voturi pentru si o abtinere in persoana d-lui consilier Gavrilut

Constantin.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 261201.4 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 privind revocarea

Hotararii Consiliului Local al comunei Poiana Teiului N.17 din 2a.O3.2014, privind

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

al comunei Poiana Teiu'ui;

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

ProPune adoptarea acestuia.

D-nul secretar intervine si explica d-nilor consilieri asupra revocarii hotararii

mentionate de controlul de legalitate si intrarea in legalitate, dupa obtinerea

avizului necesar.

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

initiat care a fost aprobat de toti consilieri prezentl la lucrarile sedintei in numar

de 14.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare rnentionat se adopta

Hotardrea N. 2 / / ) OI4 a Consiliului.
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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

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

refacerea uneigospodariidin satul Topoliceni afectata de incendiu

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

propune adoptarea acestuia .

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

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

sed intei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 28/20L4 d Consiliului

D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune spre dezbaterea

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr' 9 de pe ordinea de zi

privind modificarea bugetului local al comunei Poiana Teiului pentru anul 2014,in

aceleasi conditii de la punctualnr.8.

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

propu ne adopta rea acestuia.

D-nul consilier Vatamanu Cristian directorul coordonator al scolilor din comuna

noastra informeaza pe d-nii consilieri asupra meritelor care le are Ia obtinerea de

sponsorizari pentru efectuarea unor lucrari de reparatie si intretinere

D-nul consilier Punga Vasile-Dorel intervine si recomanda sa gaseasca o

solutie pentru finisarea lucrarilor acolo unde s-au facut

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

aprobat de toti consilierii prezenti Ia lucrarile sedintei in numar de 14

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea N.29/201-4 a Consiliului, dupa care se trece la ultimul punct inscris pe

ordinea de zi privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile

sedintelor Consiliului Local pentru o noua perioada de 3 Iuni la care d-nul Cristea

Vasile propune pe d-nul Raschitor loan, propunere care se aproba in unanimitate

adoptandu-se in acest sens Hotararea nt 30/2oI4 a consiliului

ln continuare se trece la rubrica de intrebari si interpelari , d-nul primar

informeaza pe d-nii consilieri despre stadiul executarii Planului Urbanistic General
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al comunei Poiana Teiului si necesitatea realizarii nomenclatorului stradal al

comunei noaste cerandu-le parerea asupra denumirilor care s-ar potrivi pentru

zona noastra.Tot d-nul primar prezinta cererea d-lui Tifui Dumitru care

intentioneaza achizitionarea cantitatii de 50 m.c lemn lucru rasinoase pentru

efectuarea lucrarilor pe suprafata concesionata.

D-nul consilier Tanase Grigore atrage atentia asupra lucrarilor care se

efectueaza in zona Piriul Fagului la drumul forestier alfirmei Cascade care este si

in litigiu pentru neachitarea impozitelor locale datorate, deasemeni mai solicita

d-lui primar sa fie revazute drumurile comunale si acolo unde trebuie sa se

intervina.

ln urma discutiilor purtate cu privire la litigiul dintre Primaria Poiana Teiului

si 5.C. Cascade Empire SRL, de comun acord s-a convenit ca la o sedinta viitoare

sa fie invitati factorii de raspundere de la nivel judetean precum si reprezentantii

firmei acuzate dupa care nemaifiind si alte probleme importante de consemnat,

d-na Ancuta Ana- presedinte de sedinta declara lucrarile inchise

Procesul - verbal se semneaza de:

D-na Ancuta Ana

D-nul Andries Alecu

- presedinte de sedi'nta

-,".,",,,ffi"


