
fost epuizate d-na Ancuta Ana presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de: D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta

D-nulAndries Alecu - secretarul comunei



CONSILIUL I-OCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 1532 din 04.03.2014

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 28.02.2014, in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

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

(tl lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 2t5/200!,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr. 47 din 2t.02.2014,

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

convocati la sed inta.

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) Cristea Vasile

2) Rusu Mihai

3) Gavrilut Constantin

3) Pava lea nu Vasile

4) Ancuta Ana

5) Alungulesei Vasile

6) Farcasanu lon

7) Girbea Dumitru

8) Chirila Ciprian-Silviu

9)Gavrilut Constantin

1O)Tanase Grigore

11)Raschitor loan

12) llas Lu cia n

13) Gheorghiu Viorica

14)Punga Vasile Dorel

Lipseste motivat d-nul consilier Vatamanu Cristian pentru motive de sanatate

ca re nu sufera amanare.

La sedinta mai participa d-nul professor pensionar Scripcaru Paul si un grup

de cetateni crescatori de animale de pe raza comunei Poiana Teiului pentru

probleme privind administrarea unor suprafete de islaz.
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lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in

numar de L4, sedinta este legalconstituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul primar Biia Petru solicita pe d-nii consilieri ca din randurile
dumnealor sa desemneze un presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile

sedintelor pentru o noua perioada de 3luni, la care d-nul consilier Pavaleanu

Vasile propune pe d-na consilier Ancuta Ana,propunere aprobata in unanimitate,

adoptandu-se in acest sens Hotararea nr.8/20t4, a Consiliului dupa care d-na

Ancuta Ana- presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul -verbal din

data de 3t.Ot.2ot4, care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile

sedintei.ln continuare d-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta da citire la

proiectul ordinei de zi conform dispozitiei nr. 47 din 2t.02.2ot4, dupa cum

u rmeaza:

1. Raport anual privind activitatea consilierilor si a viceprimarului;

2. Proiect de hotarare privind rezilierea unor contracte de concesiune

suprafete de islaz comunal;

3. Proiect de hotarare privind rezilierea unui contract de concesiune teren

constructii;

4. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public al

comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local , in domeniul
privat alcomunei si administrarea Consiliului Localal;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a

suprafetei de 1948 m.p. teren constructii din domeniul privat al comunei

Poiana Teiului.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de

teren din zona Petru Voda,comuna Poiana Teiului;

7. lnformare privind starea economica si sociala a comunei Poiana

Teiului,contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2013;

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special

reprezentantului Consiliului Local al comunei Poiana Teiului in cadrul

ADI "AQUA Neamt",solicitat in conditiile art.43 din Legea

nr.275 / 2OOt,re pu b I icata;
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D-na Ancuta Ana - presedinta de sedinta propune aprobarea ordinei de zi

in forma completata ,propunere ce a fost aprobata de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei, dupa care d-na Ancuta Ana invita pe d-nii consilieri in ordine

alfabetica sa prezinte raportul anual de activitate ,raport prezentat in scris de

majoritatea consilierilor care va fi atasat la prezentul proces-verbal ,inclusiv
raportul viceprimarului dupa care d-na Ancuta Ana supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctultrei de pe ordinea de zi privind rezilierea

unor contracte de concesiune ,suprafete de islaz comunal.

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Alungulesei Vasile intervine si propune suspendarea

acestui proiect de hotarare si inlocuirea acestuia cu infiintarea unei comisii

speciale de verificare acelor doua cazuri ale caror contracte se solicita rezilierea

dupa cum urmeaza: d-na Ancuta Ana viceprimarul comunei -presed inte;G avrilut

Constantin consilier local - membru; Pavaleanu Vasile consilier local - membru;

Andronic Loghin fermier - membru; llas Lucian consilier local - membru; Chirila

Ciprian -Silviu consilier local- membru; Bucur Mihai fermier - membru , comisie

ce va analiza aspectele sesizate de crescatorii de animale si clauzele contractuale

incalcate pana la data de t5.03.2074, data cand va fi prezentat raportul final al

com is ie i.

D-nul consilier Tanase Grigore intervine si solicita ca sa fie verificate si

cum s-au cheltuit sumele incasate de la APIA.

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

hotarare privind constituirea comisiei speciale de analiza si verificare a celor doua

contracte supuse rezilierii care a fost aprobate de toti consilierii prezenti la

lucra rile sed intei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare inlocuit se adopta

Hotararea nr.9 /20t4 a Consiliului.
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D-na Ancuta Ana - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul 4 de pe ordinea de zi privind rezilierea

unui contract de concesiu ne,teren constructii.

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si explica d-lor consilieri asupra situatiei in care s-a

ajuns asupra aceste rezilieri sesizata de biroul de insolventa, fapt ce a adus la

initierea acestui proiect de hotarare.

D-na Ancuta Ana - 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. t0/2O1,4 a Consiliului.

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

de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi ,privind trecerea unui teren din domeniul
public al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local , in domeniul

privat al comunei si administrarea Consiliului Local.

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

si propune adopta rea acestuia.

D-nul primar intervine si da explicatii suplimentare asupra necesitatii

adoptarii acestui proiect de hotarare

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

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri aflati la lucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 7U2Ot4 a Consiliului.

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

de la punctul nr.6 de pe ordinea de zi privind aprobarea vanzarii prin licitatie

publica a suprafetei de 1948 m. p teren constructii din domeniul privat al

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

adopta rea acestu ia.

D-nul Primar intervine si explica d-nilor consilieri solicitarea cetatenilor din

zona care se leaga de acest proiect de hotarare.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile atrage atentia ca va fi greu de obtinut
avizele de la SGA Neamt.

D-na Ancuta Ana 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. L2/2OL4 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 aprobarea

dezmembrarii unor suprafete de teren din zona Petru Voda ,comuna Poiana

Teiului .

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

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si explica d-nilor consilieri asupra istoricului ocuparii

acestor terenuri din anul 1992 si pana la zi ,cu toate constructiile ce apartin

manastirii Petru Voda, care doreste sa intre in legalitate din punct de vedere

terenuri ocupate de constructiile existente.

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. 73/2Ot4 a Consiliului, dupa care d-na Ancuta Ana - presedinte de

sedinta invita pe d-nul primar sa prezinte materialul prevazut la punctul nr.8 de

pe ordinea de zi privind starea economico - sociala si de mediu a comunei Poiana

Teiulul in anul 2013, raport ce se depune in scris la d-nii consilieri si la prezentul

proces-verbal.ln continuare d-na Ancuta Ana supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctual nr.9 de pe ordinea de zi privind acordarea

unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Poiana Teiului

in cadrul ADI "AQUA Neamt".
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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.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. t4/20'J.4 a Consiliului, dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari ,la care d-nul primar prezinta d-nilor consilieri o serie de cereri -
solicitari adresate in ultimultimp Consiliului Localdupa cum urmeaza:

Solicitarea acordarii a cantitatii de 50 m.c. lemn constructii esenta rasinoase

familiei Pavaleanu Benone, in vederea refacerii locuintei proprietate personala

afectata de incendiu in cursul lunii februarie , cerere ce a fost aprobata in

unanimitate pentru initiere proiect de hotarare pentru sedinta din luna martie

2014.

Solicitarea d-lui Bocancea lulian concesionarul islazului de la Livezi care

solicita cantitatea de 20 mc lemn lucru rasinoase pentru constructie stana , la care

ramane de analizat situatia necesitatii solicitate.

Solicitarea d-lui Tifui Dumitru de a concesiona pe durata existentei

constructiei suprafata de 5000 mp teren din islaz in vederea amenajarii unei

locatii agroturistice pe islazul care il are deja in administrare, solicitare care se

aproba in vederea initierii proiectului de hotarare pentru sedinta viitoare.

Solicitarea d-lui Nastasa Dumitru cetatean din satul Pr. Fagului care solicita

inchirierea unei suprefete de teren de 500 mp pasune riveran proprietatii sale,

necesar gospodariei care se aproba in vederea initierii proiectului de hotarare

pentru sedinta viitoare.

D-nul consilier Tanase Grigore solicita a se lua masuri cu localul scolii din

satul Savinesti care se degradeaza pe zi ce trece fapt pentru care sa fie data o alta

destinatie cum ar fi solicitarea d-lui profesor Scripcaru Paul de a se infiinta un

muzeu geologic.

D-nul consilier Raschitor loan intervine si sugereaza pasii care trebuie facuti

pe viitor pentru a se putea schimba destinatia.

D-nul consilier Alungulesei Vasile atentioneaza si cere sprijin ca cetatenii sa

fie informati sa nu dea foc pe pasuni, intrucat este pericol de incendii.Nemaifiind

si alte probleme importante de consemnat iar punctele de pe ordinea de zi au


