
coNstLtur t"ocAt At coMUNEl

POIANA TEIUTUI

NR. 6032 din 12.1-0.2015

PROCES_VERBAL

lncheiat astazi 09.10.2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

com u nei Poiana Teiu lui.

ln conformitate cu prevederile art.38 alin (1) si (3) si ale art. 115 alin

(1) lit,"a" din Legea adririnistratiei publice ocale nr. 2t5/200I,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.195 din 02.1O.2015

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

invitati la sedinta.

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

Ancuta Ana in calitate de consilier local, secretarul comunei d-nulAndries Alecu si

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

1. Pavaleanu Vasile

2. Rusu Mihai

3. Chirila loan

4. Cristea Vasile

5. G heorghiu Viorica

6. Farcasanu ioan

7. Tanase Grigore

Lipsesc motivat d-nii consilieri Punga Vasile - Dorel si llas Lucian din

motive de serviciu.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor locali in functie

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

D-nul Farcasanu lon - presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesui verbal ciin sedinta anterioara din ciata cie 25.09.2015,fiinci supus

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

sedintei dupa care d-nul Farcasanu lon prezinta proiectul ordinei de zi cu

urrnatoa!'ele puncte dupa cum urmeaza :

8. Vata manu Cristian

9. Girbea Dumitru

10. Ancuta Ana

11. Alungulesei Vasile

12. Raschitor loan

13. Gavriiur Consiantin



1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului Public de

Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt;

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Acordului de

Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de

Management lntegrat al Deseurilor in judetul Neamt"

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru

contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati

componente ale serviciului de salubrizare din zona 4 judetul Neamt

4. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a unei suprefete de teren

din domeniul public al comunei Poiana Teiului, in vederea intocmirii

documentatiei"Redare teren in circuitul agricol"

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

comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat

alcomunei Poiana Teiului sl adminjstrarea Consijiului Local;

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

domeniul privat al comunei Poiana Teiului;

7. Proiect de hotarare prjvind aprobarea proiectuluisi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investitia "Modernizarea retelei de drumuri de interes

local din comuna Poiana Teiului, judetul Neamt"

B, Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. alcomunei Poiana Teiului nr.

1, din 29.01,.201,0 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului

anuai de evolutie a tarifeior si taxelor precum si a cofinantarii proiectuiui

"Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt"

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi

in forma modlficata si completata ,propunere aprobata de toti consilierii

prezenti Ia lucrarile sedintei ,dupa care se supune dezbaterii Consiliului Local

proiectul de hotarare de la punctul nr. 1de pe ordinea de zi privind aprobarea

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al localitatilor din judetul

Nea rn t.

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

propu n adoptarea acestuia.



D-nul primar intervine si explica d-nilor consilieri necesitatea adoptariiacestui

proiect de hotarare in vederea continuarii proiectului aflat in desfasurare la

nivelul judetului Neamt;

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

i'rotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 consilieri prezenti la lucrarile

sed intei.

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare rnentionat se adopta

Hrta ra rea nr.53/2075 a Consiliului.

D-nul Farcasanu lon supune dezbaterii Consiliului Loca proiectul de

hotarare de la punctul nr,2 de pe ordinea de zi privind modificarea si completarea

Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarli proiectului "Sistem de

Management lntegrat al Deseurilor in.iudetul Neamt"

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

si propun adoptarea acestuia.

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de

istarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 consilieri prezenti la lucrarile

sed intei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

hotararea nr. 54/2015 a Consiliului

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

de la punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea documentatiei de atribuire

ppntru contracrui cie delegare prin concesiune a gesriunii unor activilali

cqrnponente ale serviciului de salubrizare din zona 4, judetul Nearnt.

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

propun adoptarea acestuia.

D nul Farcasanu lon supune la vot proiectulde hotarare initiat care a fost aprobat

cu votul celor 13 consilieri prezenti la Iucrarile sedintei.

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

5512015 a Consiiiu iu i.

D-nul Farcasanu lon supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hctarare de la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi privind punerea la dispozitie a

unei suprafete de teren neproductiv din dorneniul public al comunei Poiana



Teiului in vederea intocmirii documentatiei tehnice" Redare teren in circuitul

agricol"

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

propun adoptarea acestuia.

D nul piimar intervine si informeaza pe domnii consilieri despre solicitarea

aeiateanului Nica Valentin Teodor in vederea edificarii unei constructii in

extravilanul satului Petru Voda.Dupa mai multe discutii pro si contra asupra

3cestui proiect de hotarare presedintele de sedinta supune Ia vot proiectul initiat

care a fost aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere in persoana d-lui consilier

R usu Miha i.

cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Horardrea ot.56/20L5 a Co".,l;J lu i.

D-nul Farcasanu lon - presedinte de sedinta supune spre dezbatere proiectul

de hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind trecerea unor terenuri

din domeniul public alcomunei Poiana Teiuluisi administrarea Consiliului Local in

dcmeniul privat al comunei Poiana Teiuluisi administrarea Consiliului Local.

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

propu n adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si prezinta d-nilor consilieri situatja celor 3 parcele pentru

care se solicita scoaterea din domeniul public si trecerea lor in privat, dupa care in

urma discutiilor asupra scopului scoaterii acestora din domeniul public d-nul

Farcasanu ion supune ia vot proiectulcie hotarare iniiiat maiinrai pe parcele dupa

cLtm u rmeaza:

1. Suprafata de 570mp teren curti constructii din satul Poiana Largului se

aproba de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei;

2. Suprafata de 2148 mp teren curti constructii din satul Galu care se aproba

cu votul celor 13 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

3. Suprafata de 151.51 mp teren neproductiv din satul Galu care a fost

resprnsa cu 7 voturi impoT"iva si 6 voturi pentru.

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune ia vot in bloc parcela 1si 2 care

au fost aprobate cu votulcelor 13 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu pri'",ire la aprobarea proiectu!Lri mentionat se adopta Hotararea nr 57 /2Q15 a

aonsiliului.



D-nul Farcasanu lon supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de

la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi privind aprobarea vinzarii unor suprafete de

r'eren din domeniulprivat alcomunei Poiana Teiului.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar prezinta cererile celor doua parohii ctt privire la cumpararea

parcelelor nr. 1si 2 Poiana Largului sl Galu fara terenul neproductiv din satul Galu

propunandu-se mentinerea Hotararii prin care s-a aprobat folosinta gratuita pe

teren de 30 de ani ,dupa care d-nul Farcasanu lon supune la vot 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

Hotdrarea ff. 58/2A15 a Consiliului.

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

l-ocal proiectul de hotarare de la nr.7 de pe ordinea de zi privind aprobarea

ilioiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizarea

reteleide drumuri de interes local din comuna Poiana Teiului,judetul Neamt.

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

si propun adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si arata d'nilor consilieri stadiul intocmirii documentatiilor

pentru proiectul aflat in discutie si necesitatea aprobarii proiectului de hotarare

initiat in vederea finaiizarii acestuia,

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 consilieri prezenti la Iucrarile

sed intei.

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

59/2oI5 a Consiliului.

D-nul Farcasanu lon supune dezbaterii consiliuli Local proiectul de hotarare de la

punctual nr.8 de pe ordinea cie zi pentru modificarea H.C.L.al comunei Poiana

I'eiului nr. 1 din 29.01,2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate a planului

anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului" Sistem

Ce management integrat el deseurilor in judetul Neamt".



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

propun adoptarea acestuia .

D-nul primar intervine si solicita adoptarea acestuiproiect de hotarare in vederea

continuarii proiectului la niveljudetean conform planificarilor existente.

D-nul Farcasanu lon 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 ff.60/20L5 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari Ia care d-na Ancuta Ana viceprimarul comunei solicita modificarea

H.C.L. Nr. 50 din 25.09.2OL5 prin care a fost desemnata ca membru in Consiliul de

administratie al Scolii Gimnaziale'lustin Parvu", la care d-nul consiiier Pavalenu

Vasile il propune pe d-nul Raschitor loan care la insistentele d-lui consilier Rusu

Mihai isi da acceptul,fapt pentru care se adopta Hotararea nr. 6L/2ots a

Consiliului.

D-nul consilier Garbea Dumitru solicita d-lui primar ca pentru sedinta

urmatoare tehnicianul de urbanism sa prezinte un raport de activitate .

D-na consilier Gheorghiu Viorlca solicita d-lui Prlmar informatii cu privire la

salarizarea educatoarei de la Poiana Largului, dupa care d-nul Farcasanu lon

presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.;

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nul Farcasanu lon

D-nulAndries Alecu :::il11ff.l'ff:l'"'y)'


