
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIUTUI

NR.2380 din 28.03.2016

PROCES_VERBAL

lncheiat astazi 28.03.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comu nei Poia na Teiu lu i.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin (1) si (3) si ale art. 115 alin
(1-l lit." a" din Legea administratiei publice locale nr. 2L5/200l,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.1l-0 din 18.03.2016

Primarul a convocat Conslliul Local al comunei Poiana Teiului, consilierii fiind
invitati la sed inta.

La sedinta sunt prezenti d-nul primar Biia Petru,d-na viceprimar
Ancuta Ana in calitate de consilier local, secretarulcomunei d-nulAndries Alecu si

urmatorii consilieri locali alesi, aflati in functie dupa cum urmeaza :

1. Tanase Grigore

2. Andries Vasile

3. Gheorghiu Viorica

4. Alu ngu lesei Vasile

5. Rasch itor loa n

6. Chiirla loa n

7. G irbea Dumitru

B. Cristea Vasile

9.Farcasanu lon

10. lla s Lucia n

11. Pava lea nu Vasile

12. Vatamanu Cristia n

Lipseste motivat d-nul consilier Rusu Mihai si Gavrilut Constantin din

motive personale.La sedinta mai participa d-nul Hurjui Victor cetatean din

satul Poiana Teiului pentru probleme personale si d-nul Chirila Radu consilier
parohial la Parohia SfintiiTrei lerarhidin satul Poiana Largului,

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali in functie in

numar de 13, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Tanase Grigore - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesul-verbal din sedinta anterioara din data de 28.02.201,6,fiind supus

votului, procesul verbal a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile



sedintei dupa care d-nul Tanase Grigore prezinta proiectul ordinei de zi

conform dispozitiei nr.1,1,O1201,6 dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului

Urbanistic General alcomunei Poiana Teiului;

2. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L.nr. 212016 privind

aprobarea bugetului integrat de venituri si cheltuieli al comunei Poiana

Teiu lui pe anul2016;

3. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al

comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul

privat al comunei Poiana Teiuluisi administrarea Consiliului Local;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren din

domeniulprivat alcomunei Poia na Teiului;

5. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de

lemn lucru, rasinoase pentru sprijinirea unor parohii de pe raza comunei

Poiana Teiului in vederea realizarii unor constructii de sticta necesitate;

6. Alegerea presedinteluide sed inta;

D-nulTanase Grigore presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma mai sus enuntata care a fost aprobata de toti consilierii prezenti

la Iucrarile sedintei dupa care d-nul presedinte de sedinta supune

dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr. 1 de pe

ordinea de zi privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic

6ei-reralal comunei Po ia na Te iu lu i.

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

si propu n adoptarea acestuia.

D-nul Ancuta Catalin Bogdan prezinta raportul de specialitate al

compartimentuluiU.A.T. cu privire Ia obligativitatea prelungirii PUG alcomunei

Poia na Teiu lui.

D-nul Tanase Grigore - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de cei 13 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 1,61201,6 a Consiliului.



D-nulTanase Grigore presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

completarea HCL nr. 212016 privind aprobarea bugetului integrat de venituri si

cheltuieli alcomunei Poiana Teiului pentru anu1201"6.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si arata d-lor consilieri necesitatea completarii HCL nr.2

12016 cu anexa solicitata de lnstitutia Prefectuluijudetul Neamt

D-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

lnitiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 17 120L6 a Consiliului.

D-nul Tanase Grigore -presedinte de sedinta supune dezbaterii consiliului Local

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

terenuri din domeniul public alcomunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului

Local in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului

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

si propu n adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra celor trei solicitari

privind cumpararea suprafetelor de teren cUrti constructii, care sunt concesionate

incepand cu anul 2003, pentru care este necesar adoptarea unui proiect de

iroiarar- pi'ivind trecerea acestor terenuri din public in privat.

D-nul Tanase Grigore supune spre aprobare proiectul de hotarare initiat care a

fost aprobat cu votul celor 13 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

1.81201"6 a Consiliu lu i.

D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr- 4 de pe ordinea de zi privind aprobarea vanzarii unor

suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului.

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

propu n adopta rea a cestu ia.

D-nul Primar intervine si prezinta d-nilor consilieri rapoartele de evaluare in

baza carora s-a stabilit pretul de vanzare a celor treisuprafete de teren.



D-nul Raschitor loan mai solicita unele lamuriri asupra terenului supus vanzarii

catre d-nul Punga Vasile-Dorel dupa care d-nul Tanase Grigore supune aprobarii

proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat de toti cei 13 consilieri prezenti la

lucra rile sed intei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. 19/ 2U 16 a Lonsrlru lu r.

D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii ConsiliuluiLocal proiectul de hotarare de

la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi privind acordarea cu titlu gratuit a unor

cantitati de lemn lucru esenta rasinoase pentru sprijinirea unor parohii pe raza

comunei Poiana Teiului, in vederea realizarii unor constructiide stricta necesitate.

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

propu n a dopta rea a cestu ia.

D-nul Primar intervine si informeaza despre fiecare cerere in parte dupa

necesitatile fiecaruia .

D-nul Raschitor loan intervine si atrage atentia ca nu este de acord cu

diminuarea bugetului institutiilor de invatamant.

D-na viceprimar Ancuta Ana intervine si informeaza ca este posibil ca

contravaloarea celor 310 mc lemn atribuiti gratuit la parohii ar putea fi acoperiti

de pretul castigat in urma licitatiilor.
D-nul primar intervine si solicita sa fie consemnat in procesul verbal ca

aceasta cantitate atribuita gratuit la parohii, se va regasi in unele capitole de la

bugettri "uLolinantate ca realizari la prezentarea incheierii contuiui de executie

bugetara pentru anul acesta , dupa care d-nul Tanase Grigore 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.201201,6 a Co ns iliu lu i.

D-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

presedintelui de sedinta pentru ultima perioada de 3 lunidin aceasta legislatura la

care d-na consilier Ancuta Ana propune pe d-na Gheorghiu Viorica ,la care nefiind

obiectiuni asupra propunerii facute se aproba cu votul celor l-3 consilieri prezenti



la lucrarile sedintei adoptandu-se in acest sens Hotararea nr. 2t1201'6 a

Consiliului.

ln continuare la rubrica de intrebari si interpelari d-nul presedinte de sedinta

invita pe d-nul Hurjui victor cetatean din satul Poiana Teiului sa-si exprime

doleantele pentru care a venit la lucrarile sedintei la care d-nul Hurjui Victor se

adreseaza d-lor consilieri si in special d-lui primar cu rugamintea de a Ise aproba

ajutor de inmormantare pentru decesul sotiei sale, cu mentiunea ca au fost

divortati si nu a primit ajutor de la Casa de pensii.

D-nul primar informeaza pe d-nii consilieri asupra cererii sotilor Butnaru care

solicita ajutor pentru spitalizarea fiicei lor .Nemaifiind si alte interventii iar

punctele de pe ordinea de zi au fost dezbatute in totalitate d-nul Tanase Grigore

presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nulTanase Grigore

D-nulAndries Alecu

- presed inte de sedinta

- secretarul .offn"i
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