
COI\TSILIUL LOCAL AL
COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr.6745 din 05.10.2016

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.09.2016 in sedinta ordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile art.38 alin.(l) si (3) si ale art.l15(1)
lit."a"din Legea administratiei publice locale nr.2l5l200l, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitianr.2I5 din 23.09.2016,
Primarul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului, consilierii
fiind invitati la sedinta.

La sedinta sint prezenti d-na Primar Ancuta Ana, d-nul viceprimar
Enache Paul-Constantin, in calitate de consilier local, secretarul comunei d-
nul Alecu Andries si urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum
urmeaza:

l.Gavrilut Constantin
2.Gherasim Magdalena
3.Chirila Ioan

5.Todosia Bogdan
6.Furtuna Dumitru

T.Alungulesei Vasile
8. Scripcaru Bogdan Constantin
9.Biia Petru

1 1 .Tanasa Vasile-Marius
12.Cristea Vasile

4.Enache Paul Constantin l0.Stan Nicolae-Ion

La sedinta mai participa d-nul Bolea Adrian, d- na Cerbu Georgrta
Madalina , camermani invitati si d-nul Tanasa Constantin cetatean din satul
Topoliceni, pentru problem in ceia ce priveste impozite si taxe locale;

D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta participa
majoritatea consilierilor locali aflati in functie in numar de
12(doisprezece),sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile dupa
care, D-na Magdalena Gherasim, supune spre aprobare procesul verbal
incheiat in sedinta din data de 30.08,2016, aare a fost aprobat de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-na Ghersim Magdalena-
presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei
nr.215 din 23.09.20l6,dupa cum urmeaza:

l.Proiect de hotarare prvind validarea mandatului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al comunei Poiana Teiului, a d-nului Pavaleanu Vasile;
2.Proiect de hotarare cu privire la modificare si completarea inventarului

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana Teiului, judetul



Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.135612001, modificata si

completata prin Hotararea Guvemului nr. 6 5 0/2007 ;

3.Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata a unui bun mobil -
autoturism Dacia Logan Ambition de la Camera Deputatilor in favoarea
Primariei comunei Poiana Teiului;
4.Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru

Consiliului local,serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei
Poiana Teiului;
5.Proiect de hotarare privind stabilirea traseului microbuzelor scolare

pentru transporlul elevilor la si de la scolile de pe raza comunei Poiana
Teiului;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii,,Statii asteptare calatori, transpott in comun pe taza
comunei Poiana Teiului"

T.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Poiana Teiului la

,,Asociatia Vaii Muntelui Bicaz", ifl calitate de membru activ in cadrul
asociatiei

8.Alegerea Presedintelui de sedinta;
D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta propune aprobarea

ordinei de zi in forma mai sus mentionata la cre un numar de 6 consilieri de

la forrnatiunea politica PSD si PSRU au votat pentru iar cilalti 6 consilieri de

la formatiunile politice PNL, ALDE si PIINR, nu sunt de accord cu primul
punct de pe ordinea de zi si solicita scoaterea acestuia, intrucat, pe rolul
instantei de judecata a fost promovata actiune in Contencios Administrativ
in vederea anularii Ordinului Prefectului prin cate s-a declarat vacant
mandatul de consilier a d-nei Gheorghiu Viorica. In continuare dupa lungi
dicutii pro si contra se ajunge la o intelegere provizorie, ca punctual unu de

pe ordinea de zi sa fie scos de ladezbateri, propunere care a fost aprobata cu

11 voturi pentru si o abtinere in persoana d-nului consilier Todosia Bogdan,
dupa care d-na Gherasm Magdalena,-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul nr.2 de pe ordinea de zi
cu privire la modificare si completarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Poiana Teiului, judetul Neamt atestat prin
Hotar ar e a Guvernului nr. I 3 5 6 I 200 l, modi fi cata si completata prin Hota r ar ea

Guvemului nr.650 12007 ;

Comisiile de specialitate rtr. I si 3, au avizat favorabil proiectul de hotarare
si propun adoptarea acestuia;

D-na Primar Ancuta Ana-intervine si arata necessitate si oportunitatea
adoptarii acestui proiect de hotarare in vedere derularii proiectelor in bune
conditii si la termenele stabilite.



D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot proiectul
de hotarare initiat care afost aprobat cu votul celor 12 (doisprezece)
consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.5 5/2016, a Consiliului.

In continuare d-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta,supune
dezbaterii Consiliului locatr proiectul de hotarare de la punctual nr"3 de pe
ordinea de zi privind transmiterea fara plata a unui bun mobil - autoturism
Dacia Logan Ambition de la Camera Deputatiior in favoarea Primariei
comunei Poiana Teiului;

Comisiile de specialitate nr. 1 si3 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia;

D-na Primar Ancuta Ana -intervine si aratanecesitatea si oportunitatea
adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea intrarii in legalitate cu acest
autoturism;

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune \a vot
proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor
1 2 (doispre zece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.561201 6 a Consiliului.

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.4 de pe ordinea de
zi privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului
local,serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Poiana Teiului;

Comisiile de specialitate nr 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia;

D-na Primar Ancvuta Ana,- intervine si informeaza pe d-nii consilieri
asupra importantei si necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare, in
vederea intrarii in legalitate din punct de vedere a consumului de carburanti
precum si a altor cheltuieli curente;

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare initiat eare a fost aprobat cu votul celor
1 2 (do i spre zece) consil ieri pr ezenti la lucrarii e sedinte i.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea w.57 12016 a Consiliului,

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.5, de pe ordinea de
zi privind stabilirea traseului microbuzelor scolare pentru transportul elevilor
la si de la scolile de pe raza eomvnei Poiana Teiului;



Comisiile de specialitate w 1,2 si 3, au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-na primar Ancuta Ana, prezinta d-nilor consilieri traseele celor doua

microbuze scolare asa cum au fost stabilite si solicita a fi aprobate.
Dnul consilier Tanasa Marius -Vasile- intervine si atrage atentia asupra

copiilor de la scoala Dreptu, care au pauzaprea mare dela primul transport si

solicita sa fie supravegheati in timpul acesta.

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune Ia vot
proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor
1 2(doisprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea nr.58/201 6 a Consiliului,

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.6, de pe ordinea de
zi privind aprobarea efectuarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

investitii,,Statii asteptare calatori, transport in comun pe raza comunei Poiana
Teiului"

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3, au avizat favorabil Proiectul de

hotarare si propun adoptarea acesfuia;
D-na Primar Ancuta Ana, inervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra

posibiiitatii accesarii acesfui proiect de investitii fapt pentru care este necesar

efectuarea unui studiu de fezabilitate in acest sens

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor
1 1 (unspre zece) consili eri pr ezenti la lucrarile sedintei

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea nr.59 1201 6 a Consiliului,

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbatefii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.7, de pe ordinea de

zi lprivind aprobarea aderarii comunei Poiana Teiului la ,,Asociatia Yaii
Mrjrntelui Bicaz", in calitate de membru activ in cadrul asociatiei

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3, au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia;

D-na Primar Ancuta Ana, informeaza pe d-nii consilieri, asupra
necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare, pentru bunul lxers al
spitalului orasanesc Bicaz si propune sa se acorde suma de 10.000 lei( 2

leilcap locuitor)
D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot proiectul

de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor l2(doisprezece)
consilieri prezenti la lucrarile sedintei



Cu privire la adoptarca proiectului de hotarare mentionat, se adopta

hotarurea nr.60 1201 6 a Consiliului,
D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta trece la punctual nr.8

de pe ordinea de zi privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o noua
perioada de trei luni de zile, carc va conduce lucrarile sedintelor Consiliului
Local, la care d-nul consilier Chirila Ioan, propune ca presedinte de sedinta

pe d-nul consilier Enache Paul-Constantin, propunere aptobata in
unanimitate;

Cu privire la alegerea Presedintelui de sedinta, se adopta hotararea nr,

6l12016 a Consiliului,
In continuarc la rubrica de intrebari si interpelari se da cuvantul d-nului

Tanasa Constantin, care solicita scaderea unor taxe si majorari de itarziere
pentru S.C. ELY&COSTI S.R.L. incepand cu data de 01 .01.2015, la care d-

nii consilieri solicita a se verifica posibilitatile existente si functie de

legislatia in vigoare si documentele depuse la dosar, sa se trirnita raspuns

scris petentului.
D-nul consilier Gavriiut Constantin solicita d-nei Primar, sa prezinte in

sedinta urmatoare rezultatul controlului de fond pentru terenurile inpadurite
care apartin comunei Poiana Teiului ;

D-na Primar Ancuta Ana, informeaza pe d-nii consilieri, ca in perioada

17.I0. 2016,- 15.11 .2016, se va efectua lucrari de turnare betoane la drumul
Dreptu si roaga sa fie informati cetatenii ;

D-nul consilier Alungulesei Vasile, solicita informatii despre

continuarea tumarii covorului asfaltic acola unde a fost intrerupt.
D-nul consilier Todosia Bogdan solicita informatii asupra datei cand

copii care fac cursuri in localul gradinitei vor fi mutati in corpul nou de la

scoala Poiana feiulur, dupa care, nemaifiind si alte probleme importante de

discuta iar punctele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, d-na Gherasim

Magdalena - presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMI{EAZADE:

D-na Gherasim Magdalena - Presedinte de sedinta; d ,-',1 L

D-nul Andries Alecu - Secretarul comun"i l,

ffi


