
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 760 din 03.02.2014

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 31.01.2014, in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poia na Teiului.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin (1) si (3) si ale art. 1-1-5 alin

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2OOl,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr. 15 din23.01".201"4,

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

convocati la sed inta.

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 alesi aflati in functie dupa cum urmeaza :

1) Ancuta Ana

2) Gheorghiu Viorica

3) Pava lea n u Vasile

4) Farcasanu lon

5) Girbea Dumitru

6) Chirila Ciprian- Silviu

7) Gavrilut Consta ntin

8) Alungulesei Vasile

9) Ta na se Grigore

10) Cristea Vasile

11) Vata ma n u Cristia n

12) lla s Lucia n

Lipsesc motivat d-nul consilier Raschitor loan pentru probleme personale ce

nu sufera amanare.

Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Punga Dorel-Vasile si Rusu Mihai pentru

motive necu noscute.

La sedinta mai participa d-nul professor pensioner Dorel Rusu din satul

Topoliceni , d-nulAflorei Vasile cetatean din satul Poiana Largului si d-nul Cernat

loan delegat din partea GAL Ceahlau.
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lntrucat la sedinta participa un numar de 12 consilieri din totalul de l-5

alesi , sedinta este legalconstituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul

verbal intocmit la sedinta din data de 20.I2.20L3, fiind supus votului, procesul

verbal a fost aprobat de toti consilierii locali prezenti la lucrarile sedintei.

D-nul Cristea Vasile prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr. L5

din 23"01.2014 dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind indreptare e roa re-corecta re PUG -stabilire
limite exacte ale intravilanului in UTR I Poiana Largului- zona Livezi;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Carnetului cu documentele de

mobilizare si a Programului de aprovizionare a populatiei cu produse

rationalizate al comunei Poiana Teiului ;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului

de acces al furnizorilor de comunicatii electronice pe proprietatea

publica si privata a comunei Poiana Teiului, judetul Neamt;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii retelei scolare a

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a

comunei Poiana Teiului pentru anul 2OL4-201.5;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de

interes local aferent anului 2014 pentru persoanele apte de munca

beneficiare de ajutor social conform Legii 41.6/2001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului

constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 'AQUA

Nea mt;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului integrat de venituri si

cheltuieli alcomunei Poiana Teiului pentru anul201"4;

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma mai sus mentionata ,care a fost aprobata de toti consilierii prezenti la

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

Local proiectul de hotarare de la punctul 1de pe ordinea de zi privind indreptare
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eroare - corectare PUG stabilire limite exacte ale intravilanului in UTR I Poiana

Largului- zona Livezi.

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

si propune adopta rea acestuia.

D-nul primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra acestui caz care

este nevoie de a se indrepta printr-o hotarare adoptata de Consiliul Local in

vederea e rorii ses izate.

D-nul Cristea Vasile 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

Hotararea nr. I/2O1,4 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.2 de pe ordinea de zi ,privind aprobarea Carnetului cu

documentele de mobilizare si a Programului de aprovizionare a populatiei cu

produse rationalizate a comunei Poiana Teiului.

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

si propu ne adoptarea acestuia.

D-nul secretar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra necesitatii

adoptarii acestui proiect de hotarare prin care se actualizeaza odata la 4 ani

documenteie din Carnetul de mobilizare la nivelul localitatii.

D-nul Cristea Vasile - 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 doisprezece.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr" 2/2014 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.3 de pe ordinea de zi privind aprobarea modului de

exercitare a dreptuluide acces alfurnizorilor de retele de comunicatii electronice

pe proprietatea publica si privata a comunei Poiana Teiului , judetul Neamt.

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

adopta rea acestuia.
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D-nul Primar intervine si da lamuririle necesare asupra necesitatii adoptarii

acestui proiect de hotarare pentru a ne alinia la prevederile Legii nr. 1'54/2012.

D-nul Cristea Vasile 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

Hotararea nr. 3/201,4 a Consiliu lui.

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

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

aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de

stat din raza teritoriala a comunei Poiana Teiului, pentru anul scolar 20L4-2015.

Comisille de specialitate nr. l- si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

pro pu ne adoptarea a cestu ia.

D-nul consilier Vatamanu Cristian directorul coordinator al scolilor de pe raza

comunei Poiana Teiului, informeaza pe d-nii consilieri asupra necesitatii adoptarii

acestui proiect de hotarare necesar anuluiscolar 2Ot4-201,5.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si solicita ca la scolile cu deficit de

elevi sa nu se maifaca investitii majore ci sa fie dirijate la scolile principale.

D-nul Cristea Vasile supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de 12.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 4/201.4 a Consiliului.

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

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

aprobarea Planului de actiune si lucrarilor de interes local aferent anului 2014

pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.

416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

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

propune adopta rea acestu ia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si remarca ca numarul persoanelor

beneficiare de ajutor social sunt in scadere fata de anii precedenti.
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D-na viceprimar Ancuta Ana intervine si solicita adoptarea acestui proiect de

hotarare necesara bunei desfasurari ale activitatilor specifice la nivelul comunei

Poia na Teiu lu i.

D-nul Cristea Vasile 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. 5/201,4 a Consiliului.

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

Local proiectul de hotarare de la punctual nr.6 de pe ordinea de zi privind

modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de

Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT"

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

propun adopta rea a cestu ia.

D-nul primar intervine si explica d-nilor consilieri asupra modificarii

documentelor aflate in discutie precum si necesitatea adoptarii hotararii care se

impune in acest sens.

D-nul Cristea Vasile - 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 nr.6/201,4 a Consiliu lui.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului integrat de

venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pe anul 2014.

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

propu ne adopta rea a cestu ia.

D-na Pavaloia Elena sef birou financiar -contabil prezinta proiectul de buget

pentru anul 2014,privind veniturile si cheltuielile la nivelul comunei invitandu-i pe

d-nii consilieri la discutii pe marginea acestuia.

D-nul consilier Vatamanu Cristian directorul Scolii Generale " lustin Parvu"

Poiana Teiului solicita in plus fata de buget suma de 11438 lei suma necesara
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bunei desfasurari a proiectului de parteneriat multirateral Camenius cu

participarea unor grupuri de profesori si elevi din cinci tari . solicitare sustinuta de

d-na consilier Ancuta Ana si Gheorghiu Viorica. Deasemen i d-nul consilier

Vatanmanu Cristian mai solicita sumele necesare pentru burse scolare si naveta

profesorilor din a lte localitati.

ln continuare dupa indelungi discutii care implica sumele prevazute in bugetul

autofinantat se hotaraste printe altele alocarea sumei pentru achitarea cantitatii

de 600 I benzina pentru Postul de politie Poiana Teiului , la solicitare d-lui sef de

post Ciobanu Mihai , dupa care d-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta

supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu 11 voturi pentru

si un vot impotriva in persoana d-lui consilier Vatamanu Cristian,din totalui de 1,2

consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. 7 /2014 a Consiliului.

ln continuare se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care i se da

cuvantul d-lui Aflorei Vasile cetatean din satul Poiana Largului care solicita

anularea taxei de salubrizare in ceea cel priveste, de la infiintare pana in anul

2012 inclusiv intrucat in perioada mentionata nu a beneficiat de respectivul

serviciu ca fiind de proasta calitate, la care d-nii consilieri promit ca cererea

dumnealui va fi analizata in sensul celor sesizate ca ulterior sa se initieze un

proiect de hotarare , dupa care i se da cuvantul d-lui Cernat loan delegat GAL

Ceahlau, care sugereaza d-lor consilieri sa identifice potentiali beneficiari de

proiecte la nivelul comunei Poiana Teiului in orice domeniu pentru a fi cuprinsi in

stategia de dezvoltare 2014-2020 in vederea sprijinirii acestora pentru a beneficia

de finantarile necesare derularii proiectelor.

D-nul profesor Rusu Dorel actualmente pensionar,reaminteste ca a lansat la

sfarsitul anului 2013 cartea "STEAUA BLESTEMATA" volumul I si ll, carte ce

reprezinta o fila de istorie locala a acestor meleaguri in perioada 1,937 - 1,977 si

dupa. Cartea este si un reper, un indemn de purificare prezentand istoria fostilor

detinuti politici de pe Valea Muntelui .
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D-nul Rusu Dorel multumeste tuturor acelor care au inlesnit informatiile

necesare pentru a putea scrie aceasta carte si totodata inmaneaza cate un

exemplar la consilierii prezenti la sedinta.

Nemaifiind si alte probleme de discutat d-nul cristea Vasile - presedinte de

sedinta declara lucra rile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de:

D- nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta

D-nul Andries Alecu - secretarul comunei


