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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 05.04.2013 in sedinta ordinara a Consiliului local 

al comunei Poiana Teiului 

 

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

lit.”a”din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nr.53 din 

23.03.2013,Primarul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului, 

consilierii fiind invitati la sedinta. 

 La sedinta sint prezenti d-nul Primar Biia Petru,d-na viceprimar 

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

Andries si urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza: 

1. Punga Vasile-Dorel   8.Pavaleanu Vasile   

2. Tanase Grigore                       9.Rusu Mihai   

3. Cristea Vasile                             10.Farcasanu Ion   

4. Chirila Silviu-Ciprian                 11.Raschitor Ion            

5. Gavrilut Constantin            12.Vatamanu Cristian           

6. Gheorghiu Viorica                      13.Ilas Lucian 

7. Alungulesei Vasile                     14.Girbea Dumitru 

In calitate de invitat participa d-nul Chirilescu Vasile. 

La sedinta mai participa d-nul Rusu Dorel,d-nul Asavei Ion din partea 

presei nemtene,d-nul Bolea Mugurel invitat pentru filmari si un grup de 

aproximativ 30 de persoane cu precadere din satul Poiana Largului si alte 

localitati componente ale comunei Poiana Teiului. 

D-nul secretar Andries Alecu,arata ca intrucat la sedinta participa toti 

consilierii aflati in functie in numar de 15(cinsprezece), sedinta este legal 

constituita  si se pot incepe lucrarile,dupa care d-nul Ilas Lucian refuza sa 

preia lucrarile sedintei datorita conjuncturii create de cetatenii galagiosi 

prezenti la lucrarile sedintei,d-nii consilieri propun ca lucrarile sedintei 

actuale sa fie conduse de d-nul consilier d-nul Punga Vasile-Dorel,propunere 

aprobata in unanimitate,adoptandu-se in acest sens Hotararea nr.18/2013 a 

Consiliului.. 

D-nul secretar Alecu Andries-solicita aprobarea  de a se da citire la 

procesul verbal incheiat la sedinta din data de 29.03.2013,moment in care 

presedintele de sedinta desemnat declara ca nu recunoaste acest proces 



verbal cu cele consemnate la data respectiva si intr-un exces de furie 

procedeaza la ruperea acestuia,in loc sa il supuna spre aprobare. 

In continuare d-nul Punga Vasile-Dorel propune d-nilor consilieri ca 

inainte de inceperea lucrarilor sedintei,sa fie mai intai ascultate doleantele 

oamenilor prezenti in sala la lucrarile sedintei,propunere care se aproba de 

majoritatea consilierilor prezenti la lucrarile sedintei,la care d-nul Punga 

Vasile-Dorel-presedinte de sedinta invita cetatenii prezenti sa-si exprime 

doleantele pentru care sint prezenti la lucrarile sedintei fara a stabili o ordine 

de luare a cuvantului,fapt ce a dus la acuze in grup adresate autoritatilor 

executive pe linie de fond funciar pentru intarzierea punerii in posesie cu 

suprafetele de teren-padure dobandite prin Sentintele Civile ramase 

definitive si irevocabile in baza Legii nr.212/2008. 

D-nul Primar Biia Petru incearca sa intervina si sa explice oamenilor 

imposibilitatea de a continua punerea in posesie din lipsa disponibilitatii  

terenului la nivelul comunei noastre,dar sunt facute demersuri la Comisia 

Judeteana Neamt pentru a fi identificate alte amplasamente pe raza 

comunelor limitrofe comunei noastre. 

Tot d-nul Primar reaminteste d-nilor consilieri ca au fost desemnati 

fiecare pe zona de unde locuieste sa le reprezinte interesele si doleantele 

fiecarui cetatean pentru a nu fi nevoiti sa se deplaseze la sediul primariei si 

in special la lucrarile sedintelor consiliului local,sau chiar daca vin sa-i 

sprijine  nu sa-i incite cum s-a intamplat astazi. 

In continuare solicita dreptul de a lua cuvantul d-nul Iosub Constantin 

care solicita renuntarea la concesionarea suprafetei de 2,5 ha in vederea 

amenajarii unei ferme zootehnice,intrucat s-ar inchide o cale de acces la alte 

proprietati particulare printre care si a  dumnealui,la care d-nul Presedinte de 

sedinta il asigura ca intr-o sedinta viitoare se va initia un proiect de hotarare 

privind modificarea hotararii luate in acest sens. 

D-nul Tanase Grigore-consilier local si reprezentantul cetatenilor din 

satul Savinesti intervine si recomanda cetatenilor prezenti la lucrarile 

sedintei sa fie intelegatori chiar daca au fost nedreptatiti in ceea ce priveste 

retrocedarile de teren privind punerea in posesie,problema ce nu se poate 

rezolva peste noapte,fapt pentru care se vor face demersuri in continuare la 

forurile superioare de la judet pana la rezolvarea definitiva a acestui impas, 

dupa care o parte din cetateni au parasit sala de sedinte,ramanand in 

continuare cei interesati,trecandu-se la prezentarea ordinei de zi care se 

compune din urmatoarele puncte: 

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de 

consiler in cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului a 

d-nului Farcasanu Ion; 



2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a 

d-nului Chirilescu Vasile; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si 

lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru persoanele 

apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a unor 

cantitati de material lemons rasinoase,de constructii,pentru 

refacerea gospodariilor unor cetateni din comuna Poiana 

Teiului ale caror locuinte au fost afectate  de incendii sau 

inundatii; 

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului 

constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara”AQUA NEAMT”; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare si 

definitive a unor suprafete de teren in vederea executarii 

lucrarii”Alimentare cu energie electrica statie epurare din 

localitatea Piriul Fagului,comuna Poiana Teiului,judetul Neamt; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii prin act 

additional a art.4.1. din contractul de concesiune nr.459 din 

03.05.2012; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al 

comunei Poiana Teiului pentru anul 2013. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta propune aprobarea 

ordinei de zi fara punctual 2 pentru care a solicitat excluderea  acestuia, 

ordine care  a fost aprobata de majoritatea  consilierilor prezenti la lucrarile 

sedintei. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual 1de pe ordinea de zi 

privind constatarea incetarii mandatului de consilier in cadrul Consiliului 

local al comunei Poiana Teiului a d-nului Farcasanu Ion. 

Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotarare si propune 

adoptarea acestuia. 

D-nul consilier Girbea Dumitru-intervine si informeaza pe d-nii 

consilieri ca nu recunoaste adresa nr.1 din 04.03.2013 a PP-DD Organizatia 

Judeteana Neamt privind retragerea sprijinului politic a d-nului Farcasanu 

Ion  si inlocuirea acestuia cu d-nul Chirilescu Vasile nr.2 pe lista PP-DD la 

alegerile din 10.06.202 si solicita mentinerea  in functia de consilier local,al 

d-nului Farcasanu Ion,intrucat d-nul Chirilescu Vasile a fost exclus din 



partidul PP-DD in baza unui proces verbal incheiat de Organizatia locala 

Poiana Teiului,al carui Presedinte este. 

D-nul Chirilescu Vasile-solicita dreptul de a lua cuvantul,la care d-nul 

presedinte este de acord pana ce d-nul Chirilescu incearca sa lamureasca  

unele aspecte incalcate de d-nii consilieri si la sedinta de constituire si 

acum,fapt pentru care i se retrage cuvantul. 

D-nul consilier Ilas Lucian-intervine si atrage atentia ca nu se 

procedeaza corect prin nerespectarea adreselor emise de catre institutiile 

abilitate in acest sens. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare  initiat privind incetarea  mandatului de consilier a d-

nului Farcasanu Ion precum si vacantarea locului consilierului in cauza,care  

a fost respins cu 10 voturi dupa cum urmeaza: 

-Girbea Dumitru,Pavaleanu Vasile,Alungulesei Vasile,Gheorghiu 

Viorica,Ancuta Ana,Punga Vasile-Dorel,Vatamanu Cristian,Cristea Vasile, 

Tanase Grigore,Rusu Mihai. 

-Pentru constatarea incetarii mandatului de consilier au votat 

urmatorii:Gavrilut Constantin,Raschitor Ioan si Ilas Lucian. 

-Se abtine d-nul consilier Chirila Ciprian-Silviu. 

-Nu are drept de vot d-nul Farcasanu Ion. 

Cu privire la respingerea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

Hotararea nr.19/2013 a Consiliului. 

D-nul Andries Alecu-secretarul comunei aduce la cunostinta 

Consiliului local ca incalca prevederile dispozitiile art.9 alin.(2) lit.4.1. din 

Legea nr.393/2004,privind statutul alesilor locali cu modificarile si 

completarile ulterioare,iar d-nul Farcasanu Ion-ocupand ilegal functia de 

consilier in cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

consiliului local proiectul de hotarare de la punctual nr.3 privind aprobarea 

Planului de actiuni si interes local aferent anului 2013 pentru persoanele apte 

de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

hotarare si propun adoptarea acestuia. 

D-na viceprimar Ancuta Ana-intervine si informeaza pe d-nii 

consilieri asupra necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare. 

D-nul consilier Pavaleanu Vasile-intervine si recomanda ca in acest 

Plan sa fie cuprinse si lucrarile de intretinere la drumul de acces la 

manastirea Hasca. 



D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la 

lucrarile sedintei in numar de 15(cinsprezece). 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

Hotararea nr.20/2013  a Consiliului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare  de la punctual nr.4 privind acordarea 

cu titlu gratuit a unor cantitati de material lemons rasinoase,de 

constructii,pentru refacerea gospodariilor unor cetateni din comuna Poiana 

Teiului al caror locuinte au fost afectate de incendii sau inundatii. 

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

hotarare si propun adoptarea acestuia. 

D-nul consiler Tanase Grigore-intervine si solicita lamuriri 

suplimentare asupra acestui proiect de hotarare. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare initiat,care  a fost aprobat de toti consilierii prezenti la 

lucrarile sedintei in numar de 15(cinsprezece). 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

hotararea nr.21/2013 a Consiliului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual nr.5 privind 

modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara”AQUA NEAMT”. 

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

hotarare si propun adoptarea acestuia. 

D-nul Primar Biia Petru-intervine si completeaza cu informatii 

suplimentare asupra acestui punct. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 15(cinsprezece) 

consilieri prezenti la lucrarile sedintei. 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

hotararea nr.22/2013 a Consiliului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare de la nr.6 privind aprobarea ocuparii 

temporare si definitive a unor suprafete de teren in vederea executarii 

lucrarii”Alimentare cu energie electrica statie epurare din localitatea Piriul 

Fagului,comuna Poiana Teiului,judetul Neamt”. 

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

hotarare si propun adoptarea acestuia. 



D-nul Primar-intervine si lamureste pe d-nii consilieri asupra 

necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare. 

D-na consilier Viorica Gheorghiu-intervine si are obiectiuni asupra 

calitatii apei potabile. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la 

lucrarile sedintei in numar de 15(cinsprezece). 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

Hotararea nr.23/2013 a Consiliului. 

D-nul Punga Vasile Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local proiectul de hotarare de la punctul nr.7 privind modificarea 

aprobarii prin act aditional al art.41din contractul de concesiune nr.459 din 

03.05.2012. 

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

hotarare  si propun adoptarea acestuia. 

D-nul consilier Tanase Grigore-intervine si arata ca trebuie gasita o 

situatie de compromis ca d-nul Bocancea Iulian sa fie ajutat in aceasta 

situatie. 

D-nul Primar intervine si arata d-nilor consilieri ca nu se poate 

modifica pretul de concesiune intrucat el a participat in competitie cu alti 

ofertanti in fata carora a castigat si a semnat contractul aflat in discutie. 

Dupa alte discutii pro si contra purtate intre d-nii consilieri si onorata 

asitenta de pe margine,d-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta 

sugereaza d-nului Bocancea Iulian sa renunte la actualul contract ca ulterior  

sa fie reluate procedurile de licitatie in scopul adjudecarii la un pret 

convenabil. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare initiat care  a fost aprobat de toti consilerii prezenti la 

lucrarile sedintei in numar de 15(cinsprezece). 

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta 

Hotararea nr.24/2013 a Consiliului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de sedinta supune dezbaterii 

Consiliului local ultimul punct de pe ordinea de zi privind aprobarea 

bugetului local al comunei Poiana Teiului. 

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

hotarare cu modificarile solicitate si propun adoptarea acestuia. 

D-na Pavaloia Elena-sefa biroului finante-contabilitate prezinta 

proiectul de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Teiului pentru anul 

2013,dand cateva exemple comparative cu anul trecut. 



D-nul consilier Vatamanu Cristian,directorul scolilor din comuna 

Poiana Teiului,mai solicita la capitolul invatamant inca 50.000 roni necesari 

platii motorinei pentru cele doua microbuze si pentru achitarea deplasarii la 

profesori. 

D-na consilier Gheorghiu Viorica,intervine si solicita ca in buget la 

capitolul cultura sa se prevada suma de 100.000 roni necesara reparatiilor la 

caminul cultural de la Galu si pentru organizarea  Sarbatorii Petrei Teiului. 

D-nul Punga Vasile-Dorel-solicita d-nei contabile lamuriri asupra 

metodei de alcatuire a bugetului pe anul acesta. 

D-na consilier Ancuta Ana-intervine si solicita relatii cu privire la 

fondul de salarii alcatuit anul trecut comparativ cu sumele prevazute anul 

acesta. 

In continuare dupa alte discutii pro si contra asupra sumelor necesare 

pentru fiecare capitol al bugetului d-nul Punga Vasile-Dorel-presedinte de 

sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat in forma 

modificata de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de 

15(cinsprezece). 

Cu privire la aprobarea proiectului de buget local al comunei Poiana 

Teiului pentru anul 2013 se adopta Hotararea nr.25/2013 a Consiliului,dupa 

care se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care d-na viceprimar 

Ancuta Ana,solicita sa dea citire la Raportul comisiei de salubrizare la care 

d-nul Punga Vasile-Dorel recomanda ca acest raport sa fie prezentat in 

sedinta viitoare deoarece lumea este epuizata si nu mai are rabdare. 

In continuare nemaifiind si alte probleme importante de consemnat iar 

punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate d-nul Punga Vasile-Dorel-

presedinte de sedinta declara lucrarile inchise. 

 

 

 

 

 

                    PROCESUL VERBAL- se semneaza de: 

D-nul PUNGA VASILE-DOREL-Presedinte de sedinta; 

D-nul ANDRIES ALECU-Secretarul comunei. 

 

 


