
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

N R. 878 din 08.02.2016

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 02.02.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local

al cornunei Poiana Teiului.

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

(1) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr' 215/2001,reptrblicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr.21 din 29 07 20L6

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

invitati la sedinta.

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

Ancuta Ana in calitate de consilier locai, secretarulcomunei d-nulAndries Alecu si

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

1. Farcasanu Lon

2. Tanase Grigore

3. Cristea Vasile

4. Alungulesei Vasile

5. Gavrilut Constantin

6. Raschitor loan

7. Chirila loan

8. Andries Vasile

9. G heorghiu Viorica

10. Vata ma nu Cristian

11. Girbea Dumitru

12. ila s Lucian

Lipseste motivat d-nulconsilier Rusu Mihai si Pavaleanu Vasile pentru

motive de serviciu.

lntrucat la sedinta participa maioritatea consilierilor locali in functie

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

D-nul Tanase Grigore - presedinte de sedinta prezinta proiectul

ordinei de zi conform Dispozitiei nr. 21 din 29.AL,2016 si inca un punc

suplimentar care nu sufera amanare dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind instituirea de masuri in vederea incadrarii

postuluide administrator public din structura de specialitate a primarului;



2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui parteneriat in vederea realizarii
proiectului 'Turism de agrement,valorificarea potentialului touristic din zona

lacului lzvorul lvluntelui;

D-nul Tanase Grigore presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma completata propunere care a fost aprobata de toti consilierii
prezenti la lucrarile sedintei , dupa care d-nul Tanase Grigore suprne
dezbaierii Consiliului Localproiectul de hotarare la punctul nr- 1de pe ordinea

de zi privind instituirea de masuri in vederea incadrarii postuiui de

administrator public din structura aparatului de specialitate al primarului
punct respins in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, in vederea

reanalizarii din punct de vedere al necesitatii si oportunitatii acestuia.

Domnul secretar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra necesitatii

organizarii acestuiconcurs in vederea ocuparii postu ui de administrator public

in aparatul de specialitate al Primarului pentru asigurarea bunului mers al

activitatilor comunei , pe linie de administratie publ;ca locala.

Domnul Primar deasemeni sustine necesitatea ocuparii acestui post, dupa

care d-nul consilier Tanase Grigore in calitate de presedinte de sedinta explica

d-nilor consilieri cu argurnente exacte imposibilitatea aprobarii criteriilor
supuse in discutie precum si a formei contractului de management , aspecte

imbratisate de majoritatea consilierilor prezenti Ia lucrarile sedintei ,in primul

rand d-na Ancuta Ana -viceprimarui comunei care s-a antipronuntat ca d6j)
dLc5i lirulect de hotarare este deja rtegar.

D nul Tanase Grigore - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost respins cu g(noua) voturi din 13 total prezenti la

lucrarile sedintei.

D-nul Tanase crigore supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctual nr.2 de pe ordinea de zi privind aprobarea unui
parteneriat in vederea realizarii proiectului"Turism de agrement, valorificarea
potentlalului turistic din zona lacului" lzvorul lVuntelui".

Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil si propun adoptarea

a cestuia.

D-nul primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri despre importanta

acestui parteneriat in vederea relansarii turismului in comunele limitrofe



lacului de acumulare lzvorul lvluntelui si arata oportunitatea adoptarii

a cestuia.

D-nui Tanase Grigore presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de 13 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire a aprcbarea proiectului de hotarare meirtionat se adopta

Hotararea nr.8/2O1"6 a Consiliului , dupa care se trece la rubrica de intrebari si

interpelari la care d nul Tanase Constantin din satul Topoliceni care asigura

serviciul la retelele de apa potabila din comuna prezinta d-nilor consilieri

defectiuniie de la coloana de apa a satului Poiana Teiului in special la famiiia

Todosia Gheorghe si inca la o familie fapt ce a dus la pierderi irnportante de

apa, fapt pentru care solicita o comisie pentru a se verifica si alte pierderi sau

racordari ilegale la spalatorie in satulTopoliceni.

D nul Primar solicita d-lor consilieri sa fie de acord cu modificarea repartizarii

sumei de 1000000 ron de la capitoluldrumuri la capitoluide investitii la Scoala

Gimnaziala" lustin Parvu " Poiana Teiului, propunere care a fost aprobata de

toti consilierii prezenti la lucrarjle sedintei dupa care nemaifiind si alte

intrebari sau interpelari iar punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate d-nul

Tanase Grigore presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise .

Procesulverbalse sernneaza de :

'lanase Grigore - presedinte de seointa

Andries Alecu - secretarul comunei I


