
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr.4838 din 01.07.2013

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28.06.2013 in sedinta ordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile art.38 a1in.(1) si (3) si ale arl.115
alin(1) 1it."a"din Legea administratiei publice locale nr.21512001,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nr.98
din 21 .05 .2jl3,Primarul a convocal Consiliul local al comunei Poiana
Teiului, consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sint prezenti d-nul Primar Biia Petru,d-na viceprimar
Ancuta Ana, in calitate de consilier local, secretarul comunei d-nul Alecu
Andries si urrnatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum :urmeaza:.

1. Gavrilut Constantin
2. Alungulesei Vasile
3. 'l'anase Grigore
4. Raschitor Ioan
5. Gheorghiu Viorica
6. Farcasanu Ion
7. Cristea Vasile

8.Ilas Lucian
9.Punga Vasile-Dore1
10.Ancuta Ana
1 l.Girbea Dumitru
1 2.Chirila Ciprian-Silviu
l3.Vatamanu Cristian
14.Pavaleanu Vasile

Lipseste motivat d-nul consilier Rusu Mihai, iar d-nii consilieri Girbea
Dumitru si Farcasanu Ion sunt sub incidenta prevederilor art.9,alin.2)ht.4^l
din Legea nr.393 din 29.09.2004,(actualizata) privind statutul alesilor locali.

La sedinta mai participa in calitate de invitat d-na Dascalescu Elena,
primul supleant de pe lista PP-DD, d-nu1 Scripcaru Paul, professor pensionar
din satul Piriul Fagului, d-nii Escu Cezar si Mitocariu Ciprian preoti parohi
in parohiile Petru Voda si Poiana Largului si d-na Nastase Nicoieta din satul
Galu, pentru probleme personale in ceea ce ii priveste.

D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta parlicipa
majoritatea consilierilor aflati in functie in numar de 12(doisprezece),precum
si cei doi din formatiunea politica PP-DD-aflati sub prevederile art.9 alin2)
1it4^1 din Legea 39312004 actualizata,privind statutul alesilor locali,sedinta
este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul
verbal din data dc 24.05.2013,ftind supus votului, procesul verbal a fost
aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei cu o singura obiectie
din partea d-nu1ui consilier Punga Vasile-Dorel cu privire la faptul ca d-nii



consilieri Girbea Dumitru si Farcasanu Ion din formatiunea politica PP-DD
aflati sub incidenta art.9,alin.2)lit.4^l at fost inscrisi in procesul verbal in
calitate de invitati si solicita a se mentiona ca sunt prezenti in calitate de

consilieri locali aflati in functie,dupa care d-nul Ilas Lucian-presedinte de
sedinta prezirfia proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr.98 din
21.06.2013, plus inca doua puncte suplimentare,dupa cum utmeaz,a:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de
consilier in cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului a d-
1ui Farcasanu Ion;

2. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de

consilier local al comunei Poiana Teiului a d-nului Girbea
Dumitru;

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a d-
nei Dascalescu Elena;

4. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului social pentru
aprobarea Regulamentului Serviciliului Public de Salubrizare al
asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara"ECONEAMT" ;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarti directe a unei
suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

administrarea Consiliului local;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a cantitatii

188 m.c.1emn lucru rasinoase catre S.C.Valesi SRL;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii "Sarbatorii zilei

comunei Poiana Teiului-2013",in data de 28.07.2013;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii unui contract de

concesiune teren din domeniui privat al comunei Poiana Teiului;
9. Proiect de hotarale privind modificarea bugetului local al comunei

Poiana Teiului pentru anul 2013 solicitat
Legea nr.27 5 1200 l,republicata;

l0.Proiect de hotarare privind aprobarea
definitive a unor suprafete de teren
lucrarii"Alimentare cu energie electrica
alimentare cu apa(rezervor) din localitatea Piriul Fagului,comuna
Poiana Teiului judetul Neamt..

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma completata, moment in care d-nul consilier Girbea Dumitru,
solicita aprobarea de a inainta d-nilor consilieri un memoriu prin care a
contestat adresele prin care PP-DD-Filiala Neamt, a procedat 1a retragerea
calitatii de membru al formatiunii politice amintita, ducand astfel la discutii
aprinse pro si contra incetarii functiei de consilier in cadrul Consiliului Local

in conditiile art.43 din

ocuparii temporare si
in vederea executarii
sistem centraltzat de



al comunei Poiana Teiului,in urma carora d-nul consilier Pavaleanu Vasile
propune scoaterea punctelor nr.1,2 si 3 de pe ordinea de zi, propunere ce a

fost aprobata in unanimitate, revenindu-se astfel 1a discutii pe un ton de
normalitate si aprobandu-se ordinea de zi cu punctele de la 4 la 10 inclusiv
de catre toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-nul Ilas
Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului local proiectul de
hotarare de Ia punctul nr.4, privind acordarea unui mandat special pentru
aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT".

Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de
hotararc si propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra necesitatii
adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea parcurgerii pasilor necesari
bunei desfasurari a proiectului mentionat.

D-nul Ilas Lucian-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
I-lotararea nr.33 12013 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctual nr.5 de pe ordinea de zi privind
aprobarea yanzaii a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei
Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local.

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

D-nul secretar intervine si reaminteste d-nilor consilieri asupra
faptului ca acest proiect de hotarare a fost in discutie si in sedinta din luna
mai care a fost scos de pe ordinea de zi intrucat nu avea finalizat Raportul
de Evaluare cu privire la stabilirea pretului de vanzare.

D-nul Iias Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece) consilieri
afl.ati l,a lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.3 4 /20 13 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului local proiectul de hotarare de la punctul nr.6,privind
aprobarea vanzarii directe a cantitatii de 188 m.c. lemn lucru rasinoase
catre S.C.VALESI SRL.

Comisia de specialitate nr.2, ayizeaza favorabil proiectul de
hotarare si propune adoptarea acestuia.



D-nul secretar-intervine si atrage atentia ca prin acest proiect de

hotarare se incalca prevederile Ordinului Ministerului Mediului si
Padurilor nr.1898/2010 si H.C.L. nr.17103,05.2005 privind aprobarea
Regulamcntului Cadru privind procedura de vanzare a bunurilor
proprietate privata a comunei aflate in administratrea Consiliului
Local.

Deasemeni lipseste Nota de fundamentare pentru stabilirea
pretului de valorificare a masei lemnoase propusa a se vinde direct.

ln continuare dupa alte discutii asupra necesitatii repararii
caminului cultural din satul Galu, d-nul llas Lucian-presedinte de

sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprotrat
cu 13(treisprezece)voturi pentru si un vot impotriva in persoana d-nului
consilier IIas Lucian.

Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se

adopta Hotararea nr.35/2013 a Consiliului,care a fost semnata de d-nii
consilieri Pavaleanu Vasile,Vatamanu Cristian si d-na Gheorghiu
Viorica,intrucat d-nul IIas Lucian-presedinte de sedinta a refuzat sa o
semneze considerand-o nelegala.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiiiului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr.7 privind aprobarea
organizarii"sarbatorii zilei comunei Poina Teiului-2013" in data de

28.07.2013.
Comisiile de specialitae nr. 1,2 si 3 avizeaza favorabii proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-na consilier Ancuta Ana-viceprimarul comunei Poiana Teiului-

intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra reprogramarii datei

organizarii zilei comunei din motivele deja cunoscute de toata lumea,fapt ce

a dus la reprogramarea acestei sarbatori la nivel local
D-nul Ilas Lucian'presedinte de sedinta supune 1a vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece) consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului mentionat se adopta Hotararea

nr.3 612013 a Consiliului.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 8 privind rezilierea unui
contract de concesiune teren din domeniul privat a1 comunei Poiana Teiului .

Comisiile de specialittate nr.1 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.



I)-nul primar interr,iine si da lamuriri suplimentare asupra necesitatii
rezilierii prin acordul parlilor a cestui contract de concesiune care a ramas
fara obiect.

D-nul Ilas Lucian -presedinte de sedinta supune ia vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece) consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire 1a aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.37 I 20 13 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctual nr.9 in conditiile prevederilor
art.43 din Legeanr.2l51200l,republicata,privind modificarea bugetului locai
a1 comunei Poiana Teiului pentru anul 2013.

Comisiile de specialitate nr.l si 3 au avizat favorabii proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul primar intervine si informeaza asupra necesitatii modiflcarii

bugetului local in urma celor doua sume primate,una pentru drumul de la
Dreptu si una cu titlu de sponsorizare pentru Scoala Coordonatoare Poiana
Teiului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte dec sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece)consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire 1a aprobarea proiectului de hotarare mentionat se daopta
hotarrae nr.3812013 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
1ocal proiectul de hotarare de 1a punctual nr.10 de pe ordinea de zi privind
aprobarea ocuparii temporare si definitive a unor suprafete de teren in
vederea executarii lucrarii"Alimentare cu energie electrica,sistem centralizat
de alimentare cu apa(rezervor)din localitatea Piriul Fagului,comuna Poiana
Teiuluijudetul Neamt.

Comisiile de specialittate nr.l si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul primar intervine si prezinta d-nilor consilieri datele tehnice cu

privire la acest bransament electric necesar frnalizarii obiectivului de
investitii.

D-nul Ilas Lucian-plesedinte dec sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece)consilieri
prezenti 1a lucrarile sedintet.

Cu privire 1a aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.3912073 a Consiliului.



In continuare ia rubrica intrebari si completari d-nul Ilas Luoian-
presedinte de sedinta ii da cuvantul d-nului professor pensioner Scripcaru
Pau1, care prezinta in proiect colocviul care va avea loc in data de

02.07.2013,cu privire la Dascalii nemteni de alta data din comunele de pe

Valea Bistritei, cu programul si manifestarile ce vor avea loc pe parcursul
acestei zile.

Tot d-nul Scripcaru Paul atrage atentia asupra dezordinii din curtea

rrruzeului si propune sa fie somat cetateanul tn cauza sa-si ridice utilajele si

alte materiale depozitate in aceasta curte si implicit sa se mearga la
confiscarea acestora, iar cu privire la suguranta exponatelor aflate in acset

muzeu sa fie asigurate cu gratii metalice la usa si ferestre.
Tot d-nul professor Scripcaru Paul mai solicita sprijin in vederea

infiintarii unei case memorial- Grigore Aiexandrescu in satul Savinesti, dupa

care Ilas Lucian-presedinte de sedinta da cuvantul d-nului Cezar Etcu-preot
paroh in satul Petru Voda care solicita sprijin in vederea refacerii
infrastructurii de acces la lacasul de cult de pe Coroiu care afost afectat de

fenomenele meteorologice,din dupa amiaza de 23.06.2}l3,precum si alte

zone care au fost afectate cum ar fi:Argele,Ditlu,podul de acces la Scoala

Petru Voda,etc,dupa care d-nul Ciprian Mitocariu-preot paroh in parohia

Buna Vestire-Poiana Largului care solicita sprijin in vederea amplasarii unui

sistem de alarma la lacasul de cult pe care i1 admini streaza intrucat la acseta

lacas de cult se afla bunuri de patrimoniu pentru care este obligat sa le
asigure protectia prevaz:uta de lege.

Tot d-nul Ciprian Mitocariu mai solicita ca in masura ce se acorda

sprijin altor parohii de pe raza comunei sa fie si dumnealui
instiintat,deoarece ar trebui ca in mod egal sa beneficieze de acest sprij in
fiecare parohie,deoarece flecare se confirrnta cu greutatile de zi cu zi fata a

solicita mereu sprijin la primarie cum altii isi permit sa o faca,dupa care d-

nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta,ii da cuvantul d-nei Nastasa Nicoleta-
crescator de animale din satul Galu-care acuza pe d-nu1 primar ca nu este

aj utata in derularea programului masura 1.4.1 .,la care d-nu1 primar da

explicatiile necesare pasilor de urmat in derularea acestui program.
In continuare d-nu1 consiiier Pavaieanu Vasile solicita d-lui primar ca

in calitate de presedinte al Consiliului Local pentru situatii de urgenta sa

aiba in vedere si drumul de acces spre manastirea Petru Voda in vederea

inlaturarii efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

D-nu1 Primar solicita d-nilor consilieri sa faca propuneri pentru

constituirea unei comisii care sa gestioneze arborii care vor fi distribuiti ca

aparatori de maluri in zonele afectate de inundatii ,comisie care a fost

propusa si din care sa laca parte urmatorii:



- Pavaleanu Vasile - consilier local
- Erhan Gheorghita - sef SVSU
- Vatamanu Cristian - consilier local
- Ancuta Ana - viceprimarul comunei
- Galbeaza Constantin - paznic de pasune
Comisia a fost aprobata de toti consilierii prezenti la lucrarile

sedintei.
D-nul consilier Tanase Grigore remarca realizarea intrarilor in comuna care
a schimbat aspeclul acesteia.

'Iot d-nul Tanase Grigore rnai solicita sprijin in vederea decolmatarii
santului din satul Savinesti in zona DN 17.

Nemaifiind si alte probleme importante de discutat d-nul Ilas Lucian -
presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADE:
D-nul ILAS LUCIAN - Presedinte de sedinta;
D-nul ANDRIES ALECU- secretarul ""*r,t 

(


