
CONSILIUT LOCAL AT COMUNEI

POIANA TEIUTUI

NR 4076 din 30.06.2014

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 27.06.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comu nei Poiana Teiului.

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

lL) lit." a" din Legea administratiei publice locale nr. 2t5/2o0Llepublicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr'109 din 20 06.20L4'

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

convocati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-l primar Biia Petru, secretarul comunei d-nul

Andries Alecu si urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza :

1. Rusu Mihai 7. Raschitor loan

2. Pavaleanu Vasile 8. Alungulesei Vasile

3. Farcasanu lon 9. Gheorghiu Viorica

4. cirbea Dumitru 1-0 Chirila loan

5. Cristea Vasile 11. Vatamanu Cristian

6. Ta nase Grigore

Lipsesc motivat d-nii consilieri Gavrilut Constantin ,Punga Vasile-

Dorel, tlas Lucian si d-na Ancuta Ana .

lntrucat la sedinta participa 11 consilieri aflati in functie din totalul

de 15 legalalesi , 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 L6 05 2074, fiind supus votului a fost

aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.
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D nul Raschitor loan - presedinte de sedinta prezinta proiectulordinei de

zi cu retragerea punctului 3 de pe ordinea de zi si a punctului de la nr.5

,inlocuirea acestuia cu un punct nou dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii de administrare a unui

numar de 734 unitati de compostare individuala a deseurilor'

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr' 1 la acordul

parteneriat in vederea realizarii proiectului " Sistern de management integrat

deseurilor in judetul Neamt" incheiat intre localitatile member ale Asociatiei

Dezvoltare lntercomunitara "ECONEAMT"

3. Proiect de hotarare privin aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului

asezamant cultu ral Galu,comu nade investitie "Reabilitare modernizare si dotare

Poiana Teiului ,judetul Neamt,care se retragej

4. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului de venituri si

cheltuieli alcomunei Poiana Teiului pe anul 2014;

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind

activitatea de inregistrare, evidenta si radiere a vehicolelor pentru care nu exista

obligatia inmatricularii - care se retrage si se inloculeste cu proiect de hotarare

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unei majorari salariale de

pa la 25 clase salarizare suplimentare persoanelor nominalizate in echipele de

proiect finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare precum si

din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rarnbursabile sau

nerambursabile.

D-nul Raschitor loan - presedinte de sedinta propune aprobarea

ordinei de zi in forma modificata care este aprobata de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei, dupa care d-nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr' 1 de pe ordinea de zi privind

aprobarea luarii in administrare a unui numar de 734 unitati de compostare

individuala a deseurilor.

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

si propune adoptarea acestuia,
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D-nul primar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra

necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea bunei derulari la

niveluljudetului nostru a proiectului mai sus mentionat;

D-nul consilier Raschitor loan intervine si solicita informatii asupra

distribuirii acestor unitati de compostare

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 hotarale mentionat se

adopta Hotararea nr. 31/2014 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 actului aditional nr. 1 la acordul de parteneriat in vederea reaiizarii

proiectului "sistem de management integrat al deseurilor din judetul Neamt"

incheiat intre localitatile membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara
,ECONEAMT",

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra acestui proiect

de hotarare 'precum si necesitatea adoptarii acestuia in vederea bunei

desfasurari a proiectului mai sus mentionat

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. 32 /20L4 a Consiliului.

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

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi privind

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul

2014, intrucat punctul nr.3 a fost retras.

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

si propune adoptarea acestuia.
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D-nul primar intervine si informeazape domnii consilieri asupra sumei
pentru care bugetul local alcomunei Poiana Teiuluitrebuie rectificat,

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 ,
in numar de 1.1.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.33/2074 a consiliu lui.

D-nul Raschitor loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind aprobarea Regulamentului

pentru acordarea unei majorari salariale de pana la 25 clase de saiarizare

suplimentare persoanelor nominalizate in echipele de proiect finantate din

fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi

externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile.

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

adoptarea acestuia.

D-nul Raschitor loan supune la vot proiectulde hotarare initiat care a fost

aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea ff . 34 / 2014 a consiliului.

ln continuare se trece la rubric de intrebari si interpelari la care d-na

consilier Gheorghiu Viorica dezbate problema drumului care se face pe terenul

impadurit proprietatea firmei Cascade si greutatiele care le provoaca cetatenilor

din satul Pr. Fagului ,fapt pentru care se solicita sesizarea autoritatilor
competente pentru a se lua masurile care se impun in acest sens . D-nul consilier

Rusu Mihai informeaza pe domnul primar asupra drumului de la Pr. Rachitei si

solicita sprijin pentru inlaturarea dificultatilor create de incalcarile provocate de

cetatenii din zona respective si deblocarea albiei paraului pentru remedierea

situatiei de fapt pentru a se inlatura scurgerea apei pe drumul afectat.

D-nul consilier Alungulesei Vasile sesizeaza aceiasi problema pentru satul

Topoliceni in zona DN 178, sa fie sesizata conducerea drumurilor nationale

pentru decolmatarea santurilor de colectare a apei care se scurge de pe



versanti.D-nul consilier Tanase Grigore sesizeaza aceeasi problema pentru zona

satului Savinesti care se confrunta cu aceeasi problema ca si in Topoliceni ,aspect

care duc in permanenta la degradarea continua a drumuluinational

D-nul consilier Farcasanu lon solicita d-lui Primar sprijin in vederea balastarii

portiunilor de drum din satul Pr' Fagului care necesita acest lucru iar d-nul

consilier Vatamanu Cristian solicita sprijin in vederea balastarii drumului de la

Scoala Petru Voda. Dna Gheorehiu Viorica informeza pe d-nul primar sip e d-nii

consilieri despre evenimentul cultural "Profesori de altadata" care s-a desfasurat

in sala de sedinte al 5C SEF PETROFOREST de la Poiana Largului,precum si

necesitatea amenajarii la nivel de comuna a unei locatii pentru astfel de

evenimente dupa care nemaifiind si alte probleme de consemnat d-nul Rascitor

loan - presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul- verbalse semneaza de:

D-nul Raschitor loan

D-nulAndries Alecu

- presedinte de sedinta

secretarul comun

A''l'\r


