
i:TJ JSILIUL LOCAL AL COMUNEI

i'i-] ANA TEIULU I

N;R. 5999 din O2.I2.2O1,5

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 21.7L2015 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

.cm une i Poiena Teiului.

ln conformitale cu prevederile art.3B alin (1) si {3) si ale art. 115 alin

i1) 1it."a" din Legea administratrei publice locale nr. 2L5/2oo1-,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.219 din 20.I1,.201'5

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

invitati la sedinta.

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

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

urmatorii consi ieri locali alesi, aflati in functie dupa cum urmeaza ;

1. Pava eanu Vasile

2. Raschitor loa n

3. Cristea Vasile

4 Tanase G rigore

5. Gheo rgh iu Viorica

6. Ancuta Ana

7. And ries Vasile

B. llas Lucian

9. Chirila loan

10. Alu ngu lesei Vasile

11. G irbea Du mitru

12. Farcasanu lon

13.Rusu Mihai

14.Gavrilut Constantin

Lipseste motivat d nul consilier Vatamanu Crisiian pentru motlve

de serviciu.La sedinta mai participa d nul Chirila Toader cetatean din satul

Poiana Largului pentru probleme personale ce se refera la o suprafata Ce teren

de care a fost deposedat in perioada anului1960.

lntrucat la sedinta participa maioritatea consilierilor locali in functie

in numar de 14, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile

D nui Farcasanu lon presedinte de sedinta supune spre aprobare

procesul verbai din sedinta anterioara din data de 09 10 2015 ,fiind supus

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



sedinter dupa care d nul Farcasanu lon prezinta proiectul ordinei de zi conform

iispczitiei 219 din 20.11.2015 dupa cum urmeaza :

-i Proiect cle hotarare prin care se ia act de demisia consilierului local Punga

Vasiie Dcrelsi vacantarea mandatuluide consilier local;

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatu uide consilier iocal in cadrul

Consiliului Locai al comunei PoianaTeiulul, al d iui Andries Vasile;

-:. Proiecl de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei

i'oiana Teiu!ui nr.58 din 09.10.2015 privind aprobarea vanzarii unor

suprafele de teren din domeniul orivat alcomunei Poiana Teiului;

/1. Proiect de hotarare privind darea in administrare cu titlu gratuit catre

Parohia Sfintii Arhangheli Mihail si Gavri din satul Galu, comuna Poiana

Teiuiu;. a terenuluicu suprafata de 2148 mp

5. Proiect de hotarare privind darea in aclministrare cu titlu gratuit catre

Parohia Buna Vestlre din satul Poiana Largulul a terenului cu suprafata de

570 mp;
.i Proiect de hotarare privind rectificarea bugetuiui de venituri si cheltuiell al

comunei Poiana Teiului pe anul 2015;

7 Proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului pub ic al

comunei Poiana Teiului , aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1'356/20A1

anexa nr. 50 modificata si completata prin H.G. NR. 650/2007;

D nul Farcasanu lon presedinte de sedinta propune aprobarea ordinel de zi

ir; forma mai sus enuntata caTe a fost aprobata de toti consi ierii prezenti ia

iucrarile sedintei dupa care d-nul Farcasanu lon supune dezbaterii ConsiLiului

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

demisia cl lui Punga Vasile -Dorel si vacantarea mandatului de consilier local'

Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotarare si

propune ado pta rea acestuia.

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

hota[are initiat care a fost aprobat cu 13 voturi pentru care se ia act de demisia d-

lui Punga Vasile Dorel si vacantare mandatuluide consilier local

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

|'ard,edn t')l)Ol\ a Cor5iliulJi.



D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune spre dezbatere

lrorectul de hotarare de la punctul nr.2 de pe ordinea de zi privind val;darea

mandatului de consilier localalcomunei Poiana Teiului al d-luiAndries Vasile.

Comisia de specialitate nr. 3 a avizat favorabil proiectul de hotarare si

propune adoptarea acestuia.

i'-ntrl secretar informeaza Ccnsiliul Local ca prin demisia d-lui Punga Vasile -Dorel
,:ere detinea si functia de Presedinte al comisiei de validare , este necesar
,lcsemnarea urrul nou prc5edinte la care d-nii consiiieri il desemneaza pe d-nul

Ajungulesei Vasile propunere aprobata in unanimitate dupa care se procedeaza la

ntocmirea procesuiui verbal de catre comisia de validare si prezentarea acestuia

rn fata Consiliului Local cu propunerea de validare a mandatului de consilier local

ai d-lui Andries Vasile prim supleant de pe lista PSD organizatia locala Poiana
'Ie 

iu iu i.

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

nitrat care a fost aprobat cu votulcelor 13 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

iL' dra'ea nr . 63/2O15 a Co"rs:liului

D fiul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune Ia vot proiectul de hotardre

Ce la punctul 3 de pe ordinea de zi privind revocarea H.C.l. nr. 58 din 09.10.2015

prind aprobarea vanzarii unor suprafete de terendin domeniul privat al comunei

Poia na Teiului.

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

propu r'r adoptarca acestuia.

ll nui primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri despre negalitatea HCL nr.

5B/2015 si necesitatea revocarii acestuia pentru evitarea atacarii in contencios de

caire lnstitutia Prefectului.

D-nul Farcasanu lon supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat

cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectuluide hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.

54/20L5 a Con siliu lu i.

D-nul Farcasanu lon supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

iTotarare de la punctul nr.4 de pe ordinea de zi privind darea in administrare cu



ritlLr gratuit catre Parohia 5F. Arhangheli Mihail si Gavril din satul Galu a terenului

cu suprafata de 2148 mp.

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

pr0pun adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra necesitatii

,r.joptarii acestui prolect de hotarare in vederea parcurgerii etapei premergatoare

iriirarii in proprietate a acestora.

L, nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

irrrirat care a fost aprobat cu votulcelor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei .

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

I ., '.d'ea rr.65/20J. a Co'1si iului.

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

de hotarare de la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind darea in folosinta

gratuita cu titlu gratuit catre Parohia Buna Vestire din satul Poiana Largului

!omuna Pojana Teiului , a terenului cu suprafata de 570 mp.

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

cropun adoptarea acestuia.

Li rlul Farcasanu lon presedinte de sedlnta supune la vot proiectul de hotarare

lnitiat care a fost aprobat cu votulcelor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea projectului mentionat se adopta Hotararea nr.66/2015 a

Consiliului.

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

i.r punctul nr.6 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri si

iheltuieli alcomunei Poiana Teiului pentru anul 2015.

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

propu n adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si prezinta d-nilor consilieri proiectul de rectificare a

b'.rgetuiui locai alcomunei Poiana Teiului si necesitatea adoptariiacestuia.

Dupa analiza capitolelor care vor suferi rectificare si a discutiilor pro si contra d-

rul Farcasanu lon supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat

de toti consilierii prezenti la lucrarile sedlntei in numar de 14.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
-l. idrarea nr. b//2C15 a Cons li.ilui.



D-nui Farcasanu lon presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Locai proiectul de hotarare de ia nr.7 de pe ordinea de zi privind modificarea

in'/entarului domeniului public al comunei Poiana Teiului aprobat prin Hotararca

nr. 1356/200l-Anexa nr.50 modiflcata si completata prin HG NR. 650/2007.

Comisiilc de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectui de hotarare si

rr 0pur aciopta!-ea acestuia-

D-nirl pflmar interyine si informeaza asupra neces,tatiiadoptariiacestui proiect de
_ ota!'a re.

D-nul Farcasanu lon presedinte de sedinta supune 1a vot proiectul de

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

sedintei.

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

68/2015 a Consiliu lu i.

in continuare se trece la rubrica de jntrebari si interpelari la care se da cuvantul

d-lur Chirila l-oader cetatean din satul Poiana Largului case solicita clarificarca

siiuatiei terenului din curtea 5colii Poiana Largului care a fost luat pentru a

rcnstrur acest edificiu in perioada anilor 1960,fiindu-l dat o suprafata de teren in

zona Molivelu teren aflat in cota de expropriere 516-520, tercn care a iost

i'evendicat de fostul proprietar.

D-r'rui Raschitor loan sclicita d-lui primar sprijin in vederea amenajariiterenuluide

sport de la Scoaia Generala Petru Voda.

il-nui consilier Garbea Dumitru solicita actualizarea indemnizatiei de consilier in
iu,rct re de indcmnizati: Primaru,L,;.

D nul Farcasanu lon solicita instalarea unui hidrant la aductiunea de apa de la

Firiul Fagului .

D nul consilier Rusu Mihai solicita masuri in vederea obtinerii autorizatiei de

fur'lctionare a corpuiui nou construit al Scolii Gimnaziale "lustin Parvu'Poiana

ieiului.Nemaifiind si alte intrebari iar punctele de pe ordinea de zi au fost

epuizate, d nul Farcasanu lon presedinte de sed;nta declara lucrarile inchise.

Procesul - verbal se semneaza de:

D-nul Farcasanu lon

D-nui Andiies Alecu

- presedinte de sedin

- secreiarulcomunei


