
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr. 6540 din 30.09.2013

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 ,09.2013 in sedinta ordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile art.38 alin.(l) si (3) si ale art.ll5 alin(l)
lit."a"din Legea administratiei publice locale nr.2l5l200I, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nr.152 din20.09.2013,
Primarul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului,consilierii
fiind invitati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-na viceprimar Ancuta Ana in calitate de

consilier local, secretarul comunei d-nul Alecu Andries si urmatorii
consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza:

1. Gavrilut Constantin
2. Alungulesei Vasile
3. 'fanase Grigore
4" Raschitor Ioan
5. Farcasanu Ion
6. Gheorghiu Viorica
7. Rusu Mihai

8.Vatamanu Cristian
9.Punga Vasile-Dorel

lO.Ancuta Ana
I l.Girbea Dumitru
12.Pavaleanu Vasile
l3.Chirila Ciprian Silviu
14.Ilas Lucian

Lipseste motivat d-nul consilier Cristea Vasile pentru motive de serviciu
care nu sufera aminare si d-nul primar Biia Petru fiind plecat cu probleme de

serviciu ia Iasi.
La sedinta mai participa d-nul Bolea Adrian cameraman invitat si un

reporter de la gazeta Realitatea Nemteana,delegate din partea PP-DD.
In calitate de invitat mai participa d-na Dascalescu Elena,primul supleant

de pe lista PP-DD,d-nul Flodorogea Petru al doilea supleant,chiar daca a
fost invitat nu s-a prezentat la lucrarile sedintei.

D-nul secretar Andries Alecu arata ca intrucit la sedinta parlicipa
majoritatea consilierilor aflati in functie in numar de 12(doisprezece) precum
si cei doi din formatiunea politica PP-DD aflati sub incidenta prevederilor
art.9 alin.(2)lit.h^1 din Legea nr.39312004,actualizata,privind statutul
alesilor locali,sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul

verbal din sedinta din data de 30.08.2013,fiind supus votului, procesul

verbal a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.



l)-nul Rusu Mihai-presedinte de sedint a prezinta proiectul ordinei de zi
conform l)ispozitiei nr.152 din 20.09.2013,pius inca un punct suplimentar
care nu sufera aminare,dupa cum urmeaza

LProiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier
a d-nului Farcasanu Ion si a d-nului Girbea Dumitru;

2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-nei
I)ascalescu Elena si a d-nului Hodorogea Petru;

3.Proiect de hotarare privind solicitarea de garantie a avansului din
partea Fondului de Garantarea a Creditului Rural;

4.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii investitiei aferente
proiectului"Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor
pe paraiele torentiale Pirvu-sat Poiana Teiului si Faurul-Poiana Largului,
precum si pe afluientii acestora,comuna Poiana Teiuluijudetul Neamt"
precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;

5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului
constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"AQuA
NEAMT";

6.Proiect de hotarare privind desemnarea celor doi consilieri din cadrul
Consiliului local al comunei Poiana Teiului,care sa faca parte din consiliu de
adm ini str atie al s c o l i i gimnazial e " IU S TIN PIRVU" ;

T.Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 40
m.c.lemn lucru rasinoase,pentru refacerea podului de acces la biserica
" Sf.Gheorghe"Petru Voda;

S.Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural,punct suplimentar
solicitat in conditirle art.43 din Legea nr.2l5l2)\I,republicata.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi
in forma completata cu punctul nr.8 suplimentar,moment in care se solicita
scoaterea punctelor n.1 si 2 de pe ordinea de zi propunere care se respinge,
intrucat numai initiatorul are acest drept,dupa care ordinea de zi este
aprobata in unanimitate in forma initial propusa,dupa care d-l Rusu Mihai-
presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului local proiectul de
hotarare de la punctul nr.1 de pe ordineade zi privind constatarea incetarii
mandatului de consilier a d-nului Farcasanu Ion si a d-nului Hodorogea
Petru.

D-nul consilier Girbea Dumitru-intervine si nu este de acord cu
excluderea din partid a dumnealui intrucit el este fondatorul organizatiei
iocale fapt pentru care a facut demersurile necesare la Comisia de litigiu
pentru care nu a primit raspuns nici pina acum.



D-nul consilier Punga Vasile-Dorel-intervine si arata ca nu este de acord

cu acest proiect de hotarare comun pentru incetarea mandatelor celor doi

consilieri in cavza de fata.

D-na l)ascalescu Elena-solicita dreptul de a lua cuvantul,solicitare cate a

fost respinsa.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta solicita d-nilor consilieri

nominal sa ia act de incetarea mandatelor celor doi care au fost exclusi din

formatiunea politica PP-DD,rezultat care se consemneaza dupa cum

vrmeaza:
-impotriva incetarii mandatelor de consilieri a celor doi s-au pronuntat d-

nii consilieri:Punga Vasile-Dorel,d-na Gheorghiu Viorica,d-nul Pavaleanu

Vasile,d-nul Alungulesei Vasile,d-na Ancuta Ana,d-nul Rusu Mihai si d-nul

Vatamanu Cristian.
-pentru incetarea mandatelor de consilieri ai celor doi s-au pronuntat d-nii

consilieri:Chirila Ciprian-Siiviu,Gavrilut Constantin,Raschitor Ioan,Ilas

Lucian si Tanase Grigore.
Fala de rezuLtalul mai sus consemnat asupra constatarii incetarii

mandatului de consilier a d-nului Farcasanu Ion si Girbea Dumitru proiectul

de hotarare este respins incalcandu-se in continuare de cei in cauza

prevederile dispozitiilor art9 alin.(2) lit.h. tr din Legea nr.39312A04,

actuahzata,atragand suspendarea si a punctului doi de pe ordinea de zi.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterti Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.3 privind solicitarea de garantie

a avansului din parteaFondului de Garantare a Creditulu Rural.

Comisiile de specialitate nr.l si 3 au avtzat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-na viceprimar Ancuta Ana-viceprimarul comunei intenrine si da

lamuriri suplimentare solicitate de d-nii consilieri interesati.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

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

sedintei in numar de l4(paisprezece) din 15 posibili.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.5I 1201 3 a Consiliului.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterti Consiliului

local proiectul de hotarare de la punctul nr.4,privind aprobarea valorii
investitiei aferente proiectului"Lucrari de constructii a infrastructurii de

prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Pirvu-sat Poiana Teiului si

Faurul-Poiana Larguiui,precum si pe afluentii acestora comuna Poiana

Teiuluijudetul Neamt precum si a altor masuri necesare implementarii

acestuia.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.52/201 3 a Consiliului.

D-nul Itusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctual nr.5 privind modificarea si
completarea actului constitutiv si statului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara"AQuQ NEAMT".

Comisiile de specialitate nr.1 si 2 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul Secretar-intervine si da lamuriri suplimentare asupra necesitatii
adoptarii acestui proiect de hotarare.

D-nul Itusu Mihai-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(paisprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.53 1201 3 a Consiliului.

D-nul Itusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr.6 privind desemnarea celor 2
consilieri din cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului,care sa faca
parte din Consiliul de administratie al scolii gimnaziale "IUSTIN PIRVU".

Comisiile de specialitae nr.1,2 si 3 au avizal favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul consilier Raschitor Ioan-intervine si recomanda a se lua in
considerare I-Iotararea Comisiei paritare a LS.J.NeamI-SLLICS Neamt din
13.09.2013,precum si Ordinea nr.56 l9l ll. I 1.2010.

D-nul consilier Vatamanu Cristian-directorul coordonator al scolilor
din Poiana Teiului solicita sa fie aprobat proiectul de hotarare asa cum a

fost initiat ca in aaz ca nu va fi corect se va proceda la modificarea acestuia.
Fata de cele doua propuneri facute de initiator s-a mai facut si a treia

propunere in persoana d-nului consilier Rusu Mihai.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat plus propunerea suplimentara care a fost aprobat in
unanimitate cu cele doua propuneri initial desemnate in persoana d-nei
consilier Gheorghiu Viorica si d-nul consilier Raschitor Ioan.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Flotararea w.541201 3 a Consiliului.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterri Consiliului
L,ocal proiectul de hotarare de la punctul nr. 7 privind acordarea cu titlu
gratuit a cantitatii de 40 m.c. lemn lucru rasinoase,pentru refacerea podului
de acces la biserica Sfintul Gheorghe-Petru Voda.



Comisiile de specialitate nr" I si 3 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica-intervine si atrage atentia ca prea
mult material lemnons a fost alocat pentru parohii,iar institutiile de
cultura(caminele culturale) au fost lasate in paragina.

D-nul consilier Raschitor Ioan-intervine si arata ca in cazul nostru este
vorba de refacerea unui pod de acces distrus in urma calamitalilor si este
necesar sa fie reparat de urgenta.

D-nul Rusu Mihai -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(paisprezece).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.5 5 120 13 a Consiliului.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta-supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctual nr.8 suplimentar de pe ordinea de
zi privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de
Garantare a Creditului R.ural.

D-nul secretar-intervine si arata necesitatea adoptarii acestui proiect
de hotarare.

D-nul consilier Ilas Lucian-intervine si da citeva lamuriri asupra
deslasurarii proiectului aflat in discutie.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece)consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Flotararea nr.261201 3 a Consiliului.

In continuare se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care d-nul
consilier Viorica Gheorghiu ridica problema si atrage atentia d-nei
viceprimar sa solicite echipa de la EON care au schimbat stilpii de joasa
tensiune,sa-si finali zeze luqarea inceputa.

D-nul consilier Girbea Dumitru solicita d-nului secretar sa i se explice
de ce nu are dreptul de vot in cazul punctului I si 2 de pe ordinea de zi.

D-nul Secretar recomanda d-nului consilier Girbea Dumitru si nu
numai dumnealui sa consulte prevederile Legii 393l2004,actuaIizata privind
statutul alesilor locali.

D-nul consilier Tanase Grigore-multumeste d-nei viceprimar pentru
ca a fost receptiva la doleantele cetatenilor din satul Savinesti si solicita in
continuare sprijin pentru inlaturarea neajunsurilor dtn zona D.N.17 B.

D-nul deiegat din parlea Realitatii N Zona Moldova solicita d-nului
presedinte de sedinta sa i se dea dreptul sa ia cuvantul cu privire la problema



excluderii celor doi din formatiunea politica PP-DD,solicitare care a fost
respinsa.

D-nul Tanase Grigore-intervine si atrage atentia asupra necesitatii
suplimentarii indicatoarelor rutiere in zona trecerilor de pietoni din zona
scolilor din comuna.

D-nul consilier Vatamanu Cristian-solicita suplimentarea fondurilor
necesare scolilor din comuna noastra si in special acoperirii costurilor
necesare microbuzelor scolare.

Tot d-nul consilier Vatamanu Cristian-arata ca nu este de acord cu
reclamatia facula de unii consilieri impotriva dumnealui,prin care au fost
atacate si unele cadre didactice,pentru care nu este de acord.

D-nul consilier Rusu Mihai arata ca nu este multumit de atitudinea
Primarului comunei ia inceperea anului scolar,care nu s-a prezentat Ia
deschidere.

D-nul consilier Gavrilut Constantin-solicita d-nului consilier
Vatamanu Cristian-directorul coordonator sa justifice cheltuirea sumei de

20.000 lei alocata pentru construirea corpului nou de cladire.
D-na consilier Gheorghiu Viorica-recomanda d-nului director ca

pentru distantele de 500 m copii sa nu mai circule cu microbuzele scolare.
In continuare nemaifiid si alte probleme importante de discutat d-nul

Rusu Mihai-presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

I'ROCESUL VERBAL SB SEMNEAZA DE:
D-nul RUSU MIHAI - Presedinte de sedinta;
D-nul ANDRIES ALECU- Secretarul comunei.


