
CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR. 1413 din 01.03.2016

PROCES_VERBAL

lncheiat astazi 28.02.201-6 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

cornunei Poiana Teiului.

ln conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) s' {3) si ale art. 115 alin
(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 2L5/200L:republicata cu

modificarile si coffpletarile ulterioare, prin Dispozitia nr.21 din 29.O1.20L6

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

;nvitaii la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-nul primar Biia Petru,d-na viceprimar

Ancuta Ana in calitate de consilier iocal, secretarulcomuneid-nulAndries Alecu si

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

1. Tanase Grigore

2. G heo rgh iu Viorica

3. Farcasanu Ion

4. AlunguleseiVasile

5. Raschitor loan

6. Pavaieanu Vasile

Lipseste motivat d-nulconsilier Gavrilut Consta ntin,And ries Vasile si llas

Lucian.La sedinta mai participa d nul Dorneanu Emanuel preot paroh 
'aParohia Sfintii Arhangheli Mihaii si Gavril din satul Galu insotit de o parte din

consilierii parohiali.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali in functie if
numar de 12, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

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

procesul-verbal al sedintei ordinare din 29.O1.201-6 si procesul verbal ai

sedintei extraordinare dindata de 02.02.2016,fiind supuse votului procesele

verbale au fost aprobate de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei dupa

7. G irbea Durnitru

8. Cristea Vasile

9. Rusu Mihai

10. Chiriia loan

11. Vatarnanu Cristian



care d-nu Tanase Grigore prezinta proiectulordinei de zi care se compune din

urmatoarele puncte:

1. Raport anual privind activitatea consilierilor si a viceprimaruluij

2. lnformare privind starea economica sociala si de mediu a comunei Poiana

Teiulu',judetul Neamt;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a

bugetului local pe anul 2015 si al bugetului actjvitatilor finantate integral

din venituri propriij

4. Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata a terenurilor ce apartin

domeniului privat al comunei Poiana Teiului,in suprafata totala de t7299
mp situate in comuna Poiana Teiului, sat Galu in proprietatea Parohiei

"SfinliiArhangheli " sat Galu, comuna Poiana Teiului,jud, Neamt,

5. Proiect de hotarare privind transmiterea fara plata a terenuluice apartine

domeniuLui privat alcomunei Poiana Teiului in suprafata de 570 mp situirte

in comuna Poiana Teiului,sat Poiana Largului,judetul Neamt, in

proprietatea Parohiei "Buna Vestire"sat Poiaqna Largului, comuna Poiana

Teiulu i;

6, Proiect de hotarare privind stabilirea domeniiior ,serviciilor publice si a

locurilor jn care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in

folosulcomunitatii;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de identificare a

beneficiariior, a modalitatii cie soiutionare a situatiilor identice s' .
plocedurii de acordare a tichetelor sociale pentru prescolari;

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Poiana

Teiuluipe anul2016j

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei

Poiana Teiu lu i si a satelor a partinatoa re Dreptu,Piriul

Fagului,Savinesti,Galu,Ruseni, Topoliceni,Roseni,Calugareni,Poiana Largului

si Petru Voda in conditiile art.43 din Legea nr. 215/2001republicata;

D-nulTanase Grigore presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma cornpletata care a fost aprobata de toti consi ierii prezenti la

lucrarile sedintei dupa care d nul Tanase Grigore invita pe d nii consilieri sa

prezinte raportul anual de activitate pentru fiecare consilier in parte la



care d-nii consilieri promit ca vor depune aceste rapoarte in scris -anexa
la procesul verbal,inclusiv raportuJ viceprimarului.

D nul Primar prezinta informarea de la punctual doi al ordinei de zi privind

starea economica sociala si de mediu a comunei Poiana Teiului informare care a

fost prezentata pe capitole ale principalelor domenii de activitate,in{ormare ce se

anexeza la prezentul proces-verbal.

D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

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

anual de executie al bugetului local pe anul 2015 si al bugetului activitatilcr

f .lar la le inrcgrdr ,dl" pdrt;.i'dil venituri pr opr;i.

Cornisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil si propun adoptarea

a ce stu ia.

D-nul primar intervine si prezinta detaliat materialul privind Contul anual de

executie a celor doua bugete pentru anul2015 pe fiecare capitol in parte.

D'nul consj ier Raschitor loan intervine si recomanda sa se gaseasca solutii

pentru cresterea nivelului de trai la nivelul comunei.

D-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta supune Ja vol proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de cei 12 consilieri prezenti la lucrarile

sed intei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararpd .t .9/2016 a Con,iliului.

D tiul ianase Grigore presecjinte cie seciiitia supune dezbdierii Con5;i,uiu;

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.4 de pe ordinea de zi priv;nd

transmiterea de terenuri fara plata parohiei "Sfintii Arhangheli" din satul Galu

,comu na Poiana Teiului.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul Dorneanu Emanuel intervine la invitatia d lui presedinte de sedinta si

explica d lor consilieri scopul pentru care a solicitat trecerea acestor terenuri in

proprietatea parohiei care o administreaza.

D-na consiiier Gheorghiu Viorica remarca stadan!a parintelui Dorneanu pentru

bine e comunitatii impreuna cu d-nulconsilier Vatamanu Cristian.



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 n'tentionat se adopta
Horar"rea a . IA/2016 a Co r,iliurr,.

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind transmiterea
fara plata in proprietatea Parohiei "Buna Vestire" a suprafetei de 570 mp teren

din satul Poiana Lrgului,comuna Poiana Teiului.

Comisille de specialitate nr. 1,2 si 3 au avizat favorabil projectul de hotarare si

propun adoptarea acestuia.

D-nul Tanase Grigore supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fosi
aprobat cu votul celor 12 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectu ui de hotarare rnentionat se adopta Hotararea ni-.

1"1-/2016 a Consiliu lu i.

D-nul -[anase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.6 de pe ordinea de zi privind stabilirea domeniilor
serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta

activitati in folosul comunitatii.

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

D nul secretar intervine si explica d-lor consilieri asupra necesitatii si

ri'poii,rniid iri afj, obarii acesiui proieci cie hotarare.

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

initiat care a fost aprobat de ioti consilierii prezenti 1a lucrarile sedintei.

Cu privire Ia aprobarea proiectu'ui de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. !2/2A 16 a Consiliu iu i.

D nulTaIdse Crigore s!pur]e dezbateriiConsiliului L0cal proieclulde hotarare cje

la punctLrl nr. 7 de pe ordinea de zi privind aprobarea modalitatii de identificare a

beneticiarilor ,a modalitatii de solutionare sltuatiilor identice si a procedurii de

acordare a tichetelor sociale pentru prescolari,

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

propun adoptarea acestuia.



D-nul Primar intervine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii acestui

proiect de hotarare in vederea sprijiniriifamiliilor cu venituri modeste.

D-nul Tanase Grigore 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 firentionat se adopta

Hotar area .13/2016 a Consilrului.

D-nui Tanase Grigore presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

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

bugetului local al comunei Poiana Teiuluipe anul 2016.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si prezinta actele normative in baza carora este necesara

aprobarea primei rectificari a bugetului local ai comunei pentru anul2016.

D-na Ancuta Ana viceprirnarul comunei solicita d-lor consilieri si d-lui primar

suplimentarea bugetului pentru iluminatul public intrucat bugetul alocat a fost

e pu izat.

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

fost aprobat cu votulcelor 1"2 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. L4/2016 a Consiliu lui.

D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii consiliuiui Local proiectul de

hotarare cie la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi privind .rproiJdrea

nomenclatorului stradal al comunei Poiana Teiului cu satele apartinatoare.

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

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si informeaza asupra necesitatii si oportunitatii aprobarii

a cestui proiect cie hotarare.

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

initiat care a fost aprobat cu cateva completari de toti consilierii prezenti la

lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. 1-5/2016 a Consiliului.



ln continuare se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care d-nul consilier

Vatamanu Cristian informeaza pe d nul primar si pe d-nii consilieri asupra

exploatarilor forestiere in zona Petru Voda pe albiiie paraielor tulburand apa care

nu mai este potabila pentru adapatulanimalelor.

D-nul consilier Chirila loan solicita sprijin pentru repararea gardului de la Caminul

cultural Poiana Largului .

D-nul consilier Raschitor loan solicita lamuriri suplirnentare asupra prezentei

bacteriei popularizate in presa, pe paraiele din zona noastra inclusiv raul Bistrita

D'nul consilier Tanase Grigore solicita spriiin pentru taierea salciei din satul

Savinesti si cle balastrat drumurile in zona Boncani dupa care nemaifiind si alte

intrebari sau interpelari iar punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate d-nul

Tanase Grigore -presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nulTanase G rigore

D nulAndries Alecu

presedinte de sedinta

- secretarulcomunei


