
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR. 5114 din 02.09.2015

PROCES-VERBAt

lncheiat astazi 28.O8.20L5 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

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

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 21,5/2001-,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.165 din 21.08.2015

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

convocati la sedinta.

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

Ana in calitate de consilier local , secretarul comunei d-nul Andries Alecu si

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

1. Ancuta Ana

2. Pavaleanu Vasile

3. Farcasanu loan

4. Girbea Dumitru

5. Raschitor loan

6. Chirila loan

7. Punga Vasile Dorel

8. Tanasa Grigore

9. Cristea Vasile

10. Gheorghiu Viorica

11. AlunguleseiVasile

12. Gavrilut Constantin

13. llas Lucian

14.Vatamanu Cristian

Lipseste motivat d-nul consilier Rusu Mihai pentru motive de serviciu.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali in functie in numar

de L4, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Chirila loan - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesul verbal din sedinta anterioara din data de 24.07.z}I5,fiind supus

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

sedintei dupa care prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr. 165

din 21.08.2015,completata cu un punct suplimentar dupa cum urmeaza :

t. Proiect de hotarare privind insusirea propunerilor comisiei speciale pentru

intocmirea inventarului de modificare si completare a inventarului



bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana Teiului, judetul

Neamt, atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1365/2001(anexa nr. 26) cu

modificarile si completarile ulterioare;

2. proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al

comunei Poiana Teiului, pe anul 2075;

3. Proiect de hotarare privind completarea noului Regulament de Organizare

si Functionare a Consiliului Local al comunei Poiana Teiului;

4. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 36 din 24.A7.2OL5 privind

atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu terenul aferent catre

Asociatia de parinti din satul Savinesti comuna Poiana Teiului;

5. Proiect de hotarare privind asigurarea accesului public fara taxe la

investitia realizata prin proiectul "Modernizare drumuri forestiere,comuna

Poiana Teiului,judetul Neamt" in conditiile art. 43 din Legea nr.215/200L

republicata;

D-nul Chirila loan presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi in

forma modificata si completata ,propunere aprobata de toti consilierii prezenti

la lucrarile sedintei ,dupa care se supune dezbaterii Consiliului Local proiectul

de hotarare de la punctual nr. 1 de pe ordinea de zi privind insusirea

propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care

apartin domeniului public al comunei Poiana Teiului ,judetul Neamt atestat

prin Hotararea Guvernului nr. 7356/200L(anexa nr. 261 cu modificarile si

completa rile u lterioa re;

Comisiile de specialitate

propune adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine

adoptarii acestei hotarari in

1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si

si explica d-nilor consilieri despre necesitatea

vederea inchiderii proiectelor aflate la finalul

executiei.

D-nul Chirila loan presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 4t/2015 a Consiliului.



D-nul Chirila loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului local al

comunei Poiana Teiului pentru anul 2015.

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

si propune adoptarea acestuia.

D-nui Primar intervine si prezinta proiectul de rectificare a bugetului pe fiecare

capitol in parte si solicita adoptarea acestuia conform anexelor 1-19 asa cum a

fost redactat.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile intervine si solicita alocarea de fonduri pentru

inbunatatirea aductiunii de apa in satul Petru Voda.

D-nul Chirila 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 proiectuluide hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

42/20L5 a Consiliului.

D-nul Chirila loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare

de la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi privind completarea noului regulament de

organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Poiana Teiului.

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

adoptarea acestuia.

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

acestei hotarari impusa de unele reglementari prevazute in Legea partidelor

politice legat de finantarea acestoraprecum si a campaniilor electorale.

D-nul Chirila loan supune spre aprobare proiectul de hotarare initiat care

a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 43/201,5 a Consiliului.

D-nul Chirila loan presedinte de sedinta supune spre dezbatere

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

Hotararii nr.36/24.O7.2AI5 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu

terenul aferent catre Asociatia de parinti din satul Savinesti comuna Poiana

Teiului.

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

adoptarea acestuia.



D-nul secretar intervine si arata ca este necesara revocarea Hotararii criticate de

controlul de legalitate din cadrul Prefecturii Neamt pe motiv de lipsa a Avizului de

la Ministerul Educatiei.

D-nul Chirila loan presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care a

fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului mentionat se adopta Hotararea nr. 44/2015 a

Consiliului.

D-nul Chirila loan supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la
nr. 5 de pe ordinea de zi ,aprobat suplimentar privind asigurarea accesului public

fara taxe la investitia realizata prin proiectul "Modernizare drumuri forestiere

comuna Poiana Teiului ,judetul Neamt in conditiile art. 43 din Legea 2I5/200t
republicata.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si solicita d-nilor consilieri adoptarea acestei hotarari

in vederea inchiderii acestui proiect de investitii conform prevederilor legale.

D-nul Chirila loan supune spre aprobare 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. 45/2015 a Consiliului, dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari la care d-nul consilier Gavrilut Constantin solicita sprijin pentru

Asociatia sportiva Poiana Teiului , pentru buna desfasurare a activitatii acesteia pe

linie de fotbal.

D-nul primar intervine si aduce la cunostinta d-nilor consilieri cererea parohiei pe

stil vechi pentru extinderea cimitirului existent in satul Petru Voda , dupa care

nemaifiind si alte intrebari si interpelari iar punctele de pe ordinea de zi au fost

dezbatute in totalitate d-nul presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nul Chirila loan

D-nul Andries Alecu

- presedinte de

- secretaru/,comunei

T


