
sCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 8062 dinO2.12.2013

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 29.1,1.2013, in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin (1) si (3) si ale art. 1L5 alin

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 21,5/2OOLrepublicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr. t97 din 21-.11..20L3,

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

invitati 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 locali aflati in functie dupa cum urmeaza :

L) Pavaleanu Vasile

2) Gheorghiu Viorica

3) Rusu Mihai

4) Farcasanu lon

5) Girbea Dumitru

6) Cristea Vasile

7) Tanase Grigore

8) Ancuta Ana

9) llas Lucian

10) Chirila Ciprian Silviu

11) Gavrilut Constantin

12) Raschitor loan

L3) Vatamanu Cristian

14) Alungulesei Vasile

Lipseste motivat d-nul consilier Punga Vasile-Dorel.

La sedinta mai participa d-nul Rusu Dorel, cetatean din satulTopoliceni,

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in
numar de paisprezece, , sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile,

fapt pentru care invita pe domnii consilieri ca din randurile lor sa-si desemneze

un presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile pentru o noua perioada de 3
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luni , la care d-nul consilier Pavaleanu Vasile propune pe d-nul consilier Cristea

Vasile, propunere la care nefiind obiectii se aproba in unanimitate,adoptandu-

se in acest sens Hotararea nr.64/20L3 Consiliului, dupa care d-nul Cristea Vasile

presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul- verbal de la sedinta din

25.tO.2A13.Fiind supus votului, procesul-verbal a fost adoptat de toti consilierii

prezenti la lucrarile sedintei.

ln continuare d-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta prezinta proiectul

ordinei de zi conform dispozitiei nr. 197 din 21,.t1,.2013 dupa cum urmeaza:

1) Alegerea presedintelui de sedinta;

2) Proiect de hotarare cu prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic

General al comunei Poiana Teiului si a Regulamentului Local de

Urbanism aferent;

3) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului

constitutiv si stabilirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara" AQUA

NEAMT"

4) Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului

Comunitar Consultativ privind protectia drepturilor copilului si

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia;

5) Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de

persoanele fizice sijuridice din comuna Poiana Teiului in anul 201,4;

6) Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii definitive si temporare a

suprafetei de 450,5 mp teren din domeniul public al comunei Poiana

Teiului si administrarea Consiliului Local, pentru executarea

lucrarilor"Alimentare cu energie electrica statie telefonie mobile GSM

043688 localitatea Poiana Largului, com. Poiana Teiului, jud. Neamt "

7) Proiect de hotarare privind desemnarea agentului de inundatii la nivelul

u nitatii ad m in istrative teritoria le;

8) Proiect de hotarare privind acordarea de titlu gratuit a unor cantitati de

lemn lucru, esenta rasinoase pentru refacerea unui pod de acces la doua

gospodarii din satul Petru Voda si refacerea unei gospodarii afectate de

incendiu din satul Savinesti.
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9) Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei

Poiana Teiului pentru anul 2013.

D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei

de zi in forma mai sus mentionata care este aprobata de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei, dupa care d-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului

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

prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Poiana Teiului si a

Regulamentului de urbanism aferent.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si da explicatii suplimentare asupra necesitatii

adoptarii acestui proiect de hotarare pentru bunul mers al eliberarii autorizatiilor
de construire la nivelul comunei Poiana Teiului.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 65/2013 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de

Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT"

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

si propune adoptarea acestuia.

D-na primar intervine si arata ca acest proiect de hotarare este necesar a

fi adoptat in vederea continuarii la niveljudetean.
D-nul Cristea Vasile - 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 proiectr.rlui de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 66/20L3 a Consiliului.
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D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi privind actualizarea Consiliului Comunitar

Consultativ privind protectia drepturilor copilului si aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare al acestuia.

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

si propune adoptarea acestuia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica solicita informatii suplimentare asupra

activitatii acestui consiliu si daca s-ar putea implica si in organizarea sarbatorilor

de iarna.

D-nul consilier Vatamanu Cristian intervine si da detalii despre intentiile de

a se implica in rezolvarea unor cazuri speciale la nivel local cu ocazia sarbatorilor

de iarna.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor paisprezece consilieri locali

prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 64/20t3 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind

stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna

Poiana Teiului in anul 20L4.

Comisiile de specialitate nr. L si 3 au avizatfavorabil proiectul de hotarare si

propune adoptarea acestuia .

D-nul secretar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra

obligativitatii adoptarii acestei hotariri in vederea aplicarii cu data deOt.Ot.20t4.

D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor L4 consilieri prezenti la lucrarile

sed intei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 68/20t3 a Consiliului.
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D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.6 de pe ordinea de zi privind aprobarea ocuparii

definitive si temporare a suprafetei de 460,5 mp teren din domeniul public al

comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local, pentru executarea

lucrarilor"Alimentare cu energie electrica statie telefonie mobile GSM BA 0436 BB

localitatea Poiana Largului, com. PoianaTeiului ,judetul Neamt.

Comisiile de specialitate nr. 1- si 3 au avizatfavorabil proiectulde hotarare si

propu ne adopta rea acestu ia.

D-nul primar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra necesitatii

adoptarii acestei hotarari in vederea derularii proiectului mai sus mentionat.

D-nul consilier Tanase Grigore intervine si solicita lamuriri suplimentare

asupra acestui proiect de hotarare.

D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor L4 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 69/20L3 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi privind

desemnarea agentului de inundatii la nivelul unitatii administrativ teritoriale.

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

propune adoptarea acestuia.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile intervine si solicita ca procesele verbale care

se vor intocmi cu ocazia eventualelor calamitati produse pe raza comunei sa fie

intocmite mult mai amanuntit.

D-nul primar intervine si da lamuririle suplimentare asupra desemnarii

acestei persoane ca agent de inundatii la primaria comunei Poiana Teiului.

D-nul Cristea Vasile 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.7O/20t3 a Consiliului.
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D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctual nr.8 de pe ordinea de zi privind

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

refacerea unui pod de acces la doua gospodariri din satul Petru Voda si refacerea

unei gospodarii afectate de incendiu din satul Savinesti.

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

solicita adoptarea acestu ia.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile intervine cu informatii asupra realizarii

podului de acces la biserica Coroiu si necesitatea de a fi sprijinite cele doua familii

in vederea realizarii accesului la gospodariile in cauza.

D-nul consilier Tanase Grigore intervine si arata ca este benefic sprijinul

propus a se acorda d-nei Scripcaru Elena a carei gospodarie a fost afectata de

incendiu.

D-nul Cristea Vasile 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. 7t/2013 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.9 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului

local al comunei Poiana Teiului pentru anul 2013.

Comisiile de specialitate t,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra sumelor

acordate pentru care se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

D-nul Cristea Vasile 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. 72/2013 a Consiliului.
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ln continuare se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care d-nul

primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri sa identifice doi copii din familii

mai nevoiase care au rezultate bune la invatatura care ar putea fi sprijiniti de o
fundatie din Piatra Neamt.Deasemeni domnul primar informeaza asupra solicitarii

d-nului profesor pensionar Rusu Dorel de a i se acorda un sprijin financiar in suma

de 6000 lei necesar pentru publicarea unei car:ti, propunere care a fost aprobata

de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei din bugetul local la activitatile

a utofina ntate.

D-nul consilier Vatamanu Cristian intervine si solicita sprijin in vederea

remedierii aductiunii de apa la scoala Petru Voda.

D-nul primar intervine si prezinta cererea d-lui Andrusca Lazar pentru

cantitatea de 25 mc lemn lucru rasinoase pentru realizarea unuiadapost pastoral,

cerere ce se va verifica in teren pentru confirmare.

D-nul consilier Tanase Grigore solicita sprijin in continuare pentru

inlaturarea defectiunilor de la aductiunea cu apa potabila din satul Savinesti si

sesizarea administratorului de la drumurile nationale cu privire la inlaturarea

copacilor aplecati din zona drumurilor, dupa care d-nul Cristea Vasile- presedinte

de sedinta declara lucrarile inchise , nemaifiind si alte probleme importante de

d iscutat.

Procesul - verbal se semneaza de:

D- nul Cristea Vasile

D-nul Andries Alecu

- presedinte de sedinta

- secretarul comunei


