
CONSILIUT TOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 4457 din 2A.O7.2O14

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 25.07.2oL4 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

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia ff.122 din 78.07.20L4,

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

convocati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti 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. Chirila loan 7. Gheorghiu Viorica

2. Cristea Vasile 8. Alu ngulesei Vasile

3. Tanase Grigore 9. llas Lucian

4. Farcasanu lon 10. Rusu Mihai

5, Girbea Dumitru 11. Gavrilut Constantin

6. Ancuta Ana 12. Raschitor loan

La sedinta mai participa preotul paroh Ursache Mihai parohia Sfintii

Trei lerarhi Poiana Largului, preotul Dorneanu Manuel parohia Galu si d-nul

Hodorogea Petru cetatean din satulTopoliceni

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in

numar de 12, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesul verbal din sedinta din data de 27.Q6.20L4, fiind supus votului a fost

aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.
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D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta prezlnta proiectul ordinei de

zi conform dispozitiei nr.12Z din 1.8.07.2014 care a fost modificata si completata

dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii

obiectivului de investitie" Reabilitare modernizare si dotare asezamant cultural

Galu, comuna Poiana Teiului, Judetul Neamt"

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Master planului pentru apa si

apa uzata in judetul Neamt si a listei de institutii prioritare pentru POS Mediu

,Axa prioritara 1- Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata ,
perioada de programare 2014-2020;

3. Proiect de hotarare privin aprobarea transferului unui imobil si a

terenului aferent in folosinta gratuita catre CNI-SA pe durata realizarii Iucrarilor;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor in

inventarul bunurilor din domeniul public alcomunei Poiana Teiului;

5. Proiect de hotarare privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a

impozitelor sitaxelor locale datorate bugetului local al comunei Poiana Teiului in

suma de 4632 lei si scutire de la plata a majorarilor in suma de 4309 lei pentru

Tanase Gheorghe.

6. Proiect de hotarare privind dreptul de preemtiune pentru cumpararea

imobilului spatiu medical (dlspensar comunal) situate in satul Poiana Largului

,comuna Poiana Teiului, in conditiile art. Nr. 43 din Legea nr. 275/20OI,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta propune aprobarea

ordinei de zi in forma modificata de la punctul nr. 4 si completata cu punctual nr.

6, propunere care se aproba de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei , dupa

care d-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare



,modernizare si dotare asezamant cultural Galu ,comuna Poiana Teiului, judetul

Neamt.

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

si propune adoptarea acestuia;

D-na viceprimar Ancuta Ana intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra

necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare .

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune spre aprobare

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.35/2014 a Consiliului.

D-ul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata in judetul Neamt si a listei de

investitii prioritare pentru POS Mediu,Axa prioritara 1 Extindere si modernizarea

sistemelor de apa si apa uzata perioada de programare 20!4-2020.

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

si propu ne adoptarea acestuia.

D-nul Andries Alecu informeaza pe domnii consilieri asupra necesitatii

adoptarii acestui proiect de hotarare pentru continuarea proiectului mentionat la

niveljudetean.

D-nul Raschitor loan - 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 N. 36/2O'J.4 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan- presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind

aprobarea transferului unui imobil si a terenului aferent in folosinta gratuita catre

CNI-SA pe durata executarii lucrarilor.

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

si propune adoptarea acestuia.

D-na viceprimar Ancuta Ana intervine si informeaza pe d-nii consilieri ca acest

punct este strict legat de punctul nr. 1.
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D- nul Raschitor Ioan presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

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

in nu mar de 12.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.37 /2OI4 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotararedelapunctulnr.4depeordineadeziprivindaprobareamodificarilorsi
completarilor in inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Poiana

Teiu lui.

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

adoptarea acestuia.

D-nul Andries Alecu secretarul comunei informeaza pe d-nii consilieri asupra

necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea actualizarii

inventarului domeniului public al comunei Poiana Teiului'

D-nul Raschitor loan 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. 38/2014 a Consiliului.

D-nul Raschitor loan supune dezbaterii consiliului Local proiectul de hotarare de

la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind esalonarea pe o perioada de 3 ani a

impozitelor locale restante datorate bugetului local al comunei Poiana Teiului in

suma de 4632 lei si scutirea de la plata majorarilor in suma de 4309 lei pentru d-l

Tanase Gheorghe .Comisiile de specialitate 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-na Ancuta Ana viceprimarul comunei intervine si informeaza pe d-nii consilieri

asupra doleantelor d-lui Tanase Gheorghe care solicita sprijin in vederea

esalonarii sumelor datorate bugetului local si scutirea penalitatilor de intarziere.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votul celor 12 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.



cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hota rarea nr.39/2014 a Consiliu lui.

D-nul Raschitor loan presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 6, suplimentar ,privind dreptul de

preemtiune pentru cumpararea lmobilului (dispensar comunal) situat in satul

Poiana Largului,comuna Poiana Teiului.

Comislile de specialitate L si 3 au avizat favorabil cumpararea de catre

comuna Poiana Teiului a imobilului mentionat conform clauzelor din contract si

propun adoptarea proiectului de hotarare in forma modificata .

D-na Ancuta Ana viceprimarul comunei intervine si informeaza asupra

intentiei societatii care si-a exprimat dorinta de a cumpara imobilul aflat in
discutie.

ln continuare dupa o serie de discutii pro si contra asupra exercitarii sau

neexercitarii dreptului de preemtiune de catre Consiliul Local al comunei Poiana

Teiului , de comun acord hotarasc exercitarea dreptului de preemtiune si

demararea actiunii de cumparare a imobilului scos la vanzare in conditiile

specificate in dispozitiile contractuale.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectul de hotarare initiat cu

exercitarea dreptuluide preemtiune care a fost aprobat de toti consilierii prezenti

la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 40/2014 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari la care d-nul Raschitor loan da cuvantul preotului Ursache Mihai si mai

apoi preotului Dorneanu Manuel care solicita sprtin material cate 300mc lemn

pentru continuarea lucrarilor la parohia Sfintii Trei lerarhi respectiv parohia

Adormirea Maicii Domnului .

D-na Ancuta Ana informeaza ca vor fi analizate solicitarile si in functie de

disponibilitatile actuale se va initia un proiect de hotarare in acest sens care va fi

discutat intr-o sedinta viitoare dupa care d-nul Raschitor loan invita pe d-nul

Hodorogea Petru cetatean din satul Topoliceni sa-si prezinte punctul de vedere

pentru care este prezent la lucrarile sedintei , la care d-nul Hodorogea Petru

solicita continuarea lucrarilor de indiguire in zona care locuieste in vederea

inlaturarii pericolului de inundatii pentru perioada de iarna cand are loc



fenomenul de zapor pe raul Bistrita, informeaza pe d-nii consilieri ca nu este

multumit de despagubirile primite cand a fost afectat, fapt pentru care solicita o

comisie la fata locului pentru care se ofera d-na Ancuta Ana,Gheorghiu Viorica

si d-nul consilier Girbea Dumitru care vor depune un referat in acest sens la

urmatoarea sedlnta.

D-nul Rusu Mihai intervine si readuce in discutie problema paraului Rachitei

si solicita urgent luarea masurilor care se impugn pentru inlaturarea fenomenului

de inundatie dupa care nemaifiind si alte intrebari sau interpelari d-nul Rascitor

loan - presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de:

D-nul Raschitor loan

D-nul Andries Alecu

- presedinte de sedinta

- secretarul comunei


