
coNslUUt tocAt At coMUNEt

POIANA TEIUTUI

NR. 692 din 02.02.2016

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 29.0I.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al

comunei Poiana Teiului.

ln conformitate cu prevederile art. 38 alin (1) si (3) si ale art. 115 alin
(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/20o!,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.3 din 21.01.2016

Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana Teiului, consilierii fiind
invitati Ia 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. Alungulesei Vasile

2. Tanase Grigore

3. Farcasanu lon

4. Andries Vasile

5. Rusu Mihai

i; I:ristea Vasile

7. Gavrllut Constantin

Lipseste motivat d-nul consilier Pavaleanu Vasile pentru motive de

serviciu.La sedinta mai participa d-nul Topoliceanu lon si Ciobaca Constantin

din satul Poiana Largului pentru problem sociale de familie.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consjlierilor locali ln functie
in numar de 14, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Tanase Grigore - presedinte de sedinta supune spre aprobare
procesul verbal din sedinta anterioara din data de 11,.f2.2O1,5 ,fiind supus

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

sedintei dupa care d-nul Tanase Grigore prezinta proiectul ordinei de 2i

conform Dispozitiei nr. 3/20L6,plus un punct suplimentar,dupa cum urmeaza :

8. Raschitor loan

9. Gheorghiu Viorica

l0.Vatamanu Cristian

ll.Chiriia loan

12.Girbea Du mitru

13. llas Lucian



1. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetului local al

comunei Poiana Teiului, pe anul 2015 la sectiunea dezvoltare ;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului integrat de venituri si

cheltuieli al comunei Poiana Teiului ;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea

si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul
comunei Poiana Teiului si programul de functionare al agentilor economici

ce desfasoara activitati de comert pe raza comunei Poiana Teiului;

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

domeniul privat al comunei Poiana Teiuluij

5. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza s dcoperire a

riscurilor la njvelulcomunei Poiana Teiuluipentru anul 2016;

6. Proiect de hotarare privind modificarea devizului general actualizat ca

urmare a modificarilor Legii nr.227/2Of5 privind Codul fiscal precum si

pentru respectarea altor prevederi legale al obiectivului de investitii "
Modernizare DC 153 Dreptu -PiriulDreptu"

7. Proiect de hotarare privind instituirea de masuri in vederea incadrarii
postului de administrator public din structura aparatului de specialitate al

primaru Iu i;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de anulare a cotei de

73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale in

"uiiditiile ari 43 din Legea nr.21"5/2oOJ-, republicata;

D nulTanase Grigore presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma completata propunere ce a fost aprobata de toti consilierii prezenti

la lucrarile sedintei , dupa care d-nul Tanase Grigore supune dezbaterii

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

privind acoperirea deficitului bugetului local pe anul 2015, la sectiunea

dezvoltare;

Comisiile de specialjtate nr. I,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D na Pavaloia Elena sef birou financiar contabil explica d-nilor consilieri

necesitatea si oportunitatea aprobarii acestuiproiect de hotarare .



D-nulTanase Grigore presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare

initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la lrcrarile sedintei .

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.1/2016 a Consiliului.

D nul Tanase Grigore presedifte de sedinta supune dezbaterii consillului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi privind

aprobarea bugetului integrat de venituri si cheltuielia cornunei Poiana Teiului pe

anul2016.

Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3 a avizat favorabil proiectulde hotarare

si propune adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine sl prezinta proiectul de buget propus a fi analizat in functie

cie cerintele anuluiin curs.

D-na Pavaloia Elena sef birou financiar-contabil reia fiecare suma pe capitole de

cheltuieli care se propun spre aprobare .Dupa numeroase discutii pro si contra

asupra sumelor inscrise in proiectul de buget prezentat de d-nul primar si sustinut

de d-na contabil sef,d-nul Tanase Grigore supune in bloc proiectul initiat care a

fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 2 /2016 a Consiliului.

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

proiectul de hotarare de la punctul nr.3 de pe ordinea de zi privind aprobarea

f,cdu,,jrrcotuiui pelrtru avizarea si desfasuralea aciivitatilol comerciaie si a

serviciilor de piata pe teritoriul comunei Poiana Teiului si programul de

functionare al agentilor economici ce desfasoara activitate de comert pe raza

comu nei Poiana Teiu lu i.

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

pfopun adoptarea acestuia,D-nul primar intervine si arata necesitatea si

oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.

D-nul Tanase Grigore supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat cu votulcelor 14 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

cu privire la aprobarea proiectuluide hotarare mentionat se adopta Hotararea nr'

3/2016 a Consiliulu i.



D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.4 de pe ordinea de zi privind aprobarea vanzarii unor

supra{ete de teren din domeniul privat alcomunei Poiana Teiului.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si explica d-lor consilieri asupra revenirii la vanzare a

acestei suprafete de teren in doua loturi in urrna solicitarii d-lui Punga Vaslle -
Do rel.

D-nul consilier llas Lucian intervine si are obiectii asupra acestor suprafete de

teren . Dupa o serie de discutii pro si contra si indreptarea unor erori de suprafata

asupra ceior doua loturi d-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta supune la vot

proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu 13 voturi pentru si un vot

impotriva in persoana d-luiconsilier llas Lucian.

Cu privire ]a aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

nr. 4/2016 a Consiliulu i.

D-nulTanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Locai proiectul de hotarare de

la punctul nr.5 de pe ordinea de zi privind actualizarea Planului de analiza si

acoperire a riscurilor la nivelulcomunei Poiana Teiuluipentru anul2016.

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

propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si arata necesitatea adoptarii acestui proiect de

iro'rd,;'re in vederea asiguraril aplicarii acestui plan pe anui in curs.

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 mentionat se adopta

Hotararea nr. 5/2A16 a Consiliului.

D-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la nr. 6 de pe ordinea de zi privind modificarea

devizului general actualizat ca urmare a modificarii Legit 227 /2015 privind Codul

fiscal precum si pentru respectarea altor prevederi legale, al obiectivului de

investitii "Modernizare DC 153 Dreptu -Piriul Dreptu

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

propu n adoptarea acestuia.



D-nul primar intervine si arata d-lor consilieri necesitatea adoptarii acestui proiect

de hotarare in vederea bunei desfasurari a proiectului aflat in derulare.

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

fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la lucrariie sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea

N. 6/201-6 a Consiliului.

D-nul Tanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de a punctual nr.7 de pe ordinea de zi privind instituirea de masuri in

vederea incadrarii postului de administrator public din structura aparatului de

specialitate al primarului.

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

adoptarea acestuia.

D-nul secretar intervine si jnformeaza asupra necesitatii si oportunitatii aprobarii

acestor criterii in vederea bunei organizari ,a conditiilor de ocupare a postuluide

administrator public.D-nul primar deasemeni sustine oportunitatea ocuparii

acestui post important pentru bunul mers al problemelor din co mu na,

D-na consilier Gheorghiu Viorica arata ca in acest moment nu se impune

organizarea acestuiconcurs si cine este in masura sa aprecieze aceste criterii.

D-nul consilier Vatamanu Cristian are obiectii asupra conditionarii detinerii

permisuluieuropean tip E,C, D. L.

D-nul consilier Rusu Mihai deasemeni este impotriva ocuparii acestui post.

ii nui l-ariase Grigore intervine si isi exprima parerea dinsului ir) sensui ca

ocuparea acestui post de administrator public ar crea drumul viitorului primar

daca actualul nu mai candideaza si ca s-ar cam stie pentru cine se face aceasta,

dupa care d-nulTanase Grigore - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost respins cu 10 voturi irnpotriva si patru pentru.ln

continuare d-nulTanase Grigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare aprobat suplimentar de la nr. 8 de pe ordinea de zi privind aprobarea

Procedurii de anulare a cotei de 73,3o/o din majorarile de intarziere la plata

irn pozitelor si taxelor locale.

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

propu n adoptarea acestuia.



D-na Pavaloia Elena sef birou fina ncia r-co nta bil intervine si arata necesitatea si

oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare care este in sprijinul
contribua bililor.

D-nulTanase Grigore- 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 aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr,

7/2016 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care

d-nulconsilier Raschitor loan solicita relat;i asupra continuarii corpului de cladire
neterminat de la Scoala Gimnaziala" lustin Parvu" Poiana Teiului.

D-nul consilier Alungulesei Vasile soliclta lnformatii asupra nivelului incasarilor de

la firmele care transporta masa lemnoasa pe drumul de la Piriul Fagului.

D-na Gheorghiu Viorica solicita masuri cu privire la posibilitatea refacerii gardului

de imprejmuire de la scoala Poiana Teiuiui.

D-nul Gavrilut Constantin solicita in sedinta viitoare un raport de activitate a

viceprimarului comunei, dupa care nemajfiind alte intrebari si interpelari iar
punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate d-nul presedinte de sedinta declara

lucrarile inchise.

Procesul- verbal se semneaza de:

D-nulTanase G rigore

D-nulAndries Alecu

- presedinte de sedinta

- secretarulcomunei


