
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr.5168 din 14.07.2016

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 11.07.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile ar1.38 alin.(Z) si (3) si ale aft.115(l)
lit."a"din Legea administratiei publice locale w.215/2001, republicatacu
modificalile si completarile ulterioare plin Dispozitia nr. I 8 3 din 07 .07 .2016,
Primalul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului, consilierii
fiind invitati la sedinta.

La sedinta sint plezenti d-na Primar Ancuta Ara, d-nul viceprimar
Enache Paul-C0nstantin, in calitate de consilier local, secretarui comunei d-
nul Alecu Ardries si urmatorii consilieri alesi aflati in lunctie dupa cum
urn'Ieaza:

l.Gavrilut Constantin
2.Gherasim Magda)ena
3.Chirila Ioan
4.Enache Paul Constantin
5.Todosia Bogdan
6.Furtuna Dunittu

Lipseste motivat d-nul consilier Alungulesei Vasile. tiind plecat drn
Iocalitate Ia tratament.

La sedinta mai participa d-nul Bolea Adian si d- na Cerbu , canermanl
invitati si d-na Delenu Mariana .

D-nul secretar Andries Alecu, arata ca inhucat la sedinta pafticipa
majoritatea consilieriior locali aflati in functie in numar de
I I (unsprezece),sedinta este iegal constituita si se pot incepe lucrarile, drept
pentru care trebuie ales un presedinte de sedinta, intrucat d-nei Viorica
Gireorghiu I s-a anulat mandatul de consilier prln Ordinul Prefectului
Judetului Nearrrt, nr.248/06.0'1.2016,prirnit pe fax la ora I I si12 minute la
care d-nul consilier Tanasa Marius-Vasile, propune ca lucrarile sedintelor
pentu urmatoarea perioada de 3 luni de zile sa he conduse de dna consilier
Ghemsim Magdalena, propunere aplobata in unanimitate, adoptanduse in
acest sens Hotararea nr. 35/2016, a Cosiliului, dupa care, D-na Magdalena
Gherasim, supune spre aprobare procesul verbal incheiat in sedinta din data

de 27,06,2016, care a fost aprobat de toti consilierii prezenti Ia lucrarile

T.Cristea Vasile
8.Scripcaru Bogdan Constantin
9.Biia Petru

l0.Stan Nicolae-lon
I l.Tanasa Vasile-Marius



sedintei. dupa care d-na Ghersin Magdalena-presedinte de sedinta prezinta
proiectul oldineidezi contbrm Dispozitiei m.l83 din 1 1 .07.20I6,dupa cutrr

Llnllezva:

l.Proiect de hotarare pentru modificarea cu privire la completarea

inventarului bunurilor cae apadin domeniului public al comunei Poiana

Teiului, judetul Nea,nt atestat prin Hotararea Guvernului nr.l356/2001,
modificata si completata prin Hotararea Guvemului nr.650/2007;

2.Ploiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului legal pentru
proiectele de investilii atlate in denilale la nivelul comunci Poiana Teiului;

3.Proiect de hotarare privind implementarea proiecrulul "fulodentizarea si
datclrea grodinitei ditl scltli Poianct Teiului, contuna Poiana Teiului, judetul

4,Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaliei tehnico-economice a

proiecfilui,, Modernizared $i dotdrea grcidinilei clin satul Poiana Tetului,
comuna Poiana Teiului, jLdelui Neanll"

5.Proiect de hotarare privind modificarea ar1.3 din H.C.L.
r8,69127.1lr2015, cr"r privile 1a inplementarea proiectului "RenovaLe,
modernizare si dotare camin cultulal in satul Galu, Comuna Poiana Teiului,
judetul Neamt"- SE RETRAGE si se inlocuieste cv - proiecl de hotarore
privind aprobarea Nomenclutorului slrndql sl com rci Poiana Teiului,sl
localitalii componente Poiona Teiului si s satelor portindloare Dreplu,
Piriul Fugului, Sarinesti, Golu, Ruseni, Topoliceni, Roseni,

Calugaretri,Poiant Ltrrgului si Petru htda
6.Proiect de hotarare privind modificaea H.C.L. nt.23122.04.2016 cu

privire la aprobarea vanzarit unor suprafete de teren din domeniul privat al
comunei Poiana Teiuhri

T.Analizarea unor cereri ale ceatenilor din colnuna Poiana'feiului, care
tin de competenta Consiliului Local;

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta propune aprobarea
ordrnei de zi in fonla mai sus mentionata cu exceptia proiectului de hotarare
de la punctual nr. 6. care la plopunerea d-nei Plimar, a solicitat anulalea in
totalitate a hotalar-ii aflate in discutie si nu modificarea acesteia cum intial a

fost solicitata de petent, cale a fost aprobata dc toti cor,silierii prezenti Ia

lucrarile sedintei, dupa care d-na Gherasm Magdalena,-presedinte de sedinta
supune dezbate|ii Consiliului Local ploiectul de hotarare de la punctul nrl
de pe ordinea de zi pentru modificalea cu privile la completalea inventarului
bunurilor care apafiin domeniului public al comunei Poiana Teiului, judetul
Neamt atestat prin Hotaralea Guvernului nr.1356/2001. modificata si
completata priu Hotararea Cuvernului n:.650/2007;



D-nul consiliel Biia Petru-intervine si alata necessitate si oportunitatea
adoptarii acestui proiect de hotarare in vedere derularii proiectelor in bune
conditii si la temenele stabilite.

D-na Gherasin Magdalena-plesedinte de sedirta supune ia vot proiectul
de hotarare initiat care afost aprobat cu vorul ceior 11 (unsp|ezece)
consilieri plezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobalea proiectului de hotarare mentiolat se adopta
Hotararea nr.Jo/20 16 a Consiliului.
In continuare d-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta,supune
dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual nr,2 de pe
oldinea de zi privind desemnarea reprezentantului legal pentlu proiectele de
investitii aflate in deruiare la nivelul cornunei Poiana Teiului;

D-nLll secretar-inteNine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii
acestui Proiect de ltotarare;

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor
I 1(unsprezece) consilieri plezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotarctea ff .37 /201 6 a Consiliului.

D-na Gherasir.n Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual m.3 de pe ordinea de

zi privind implementar€a proiectului " Modernizqrea si dotare(t gradinitei
din satul Poien.t Teiului, cornuna Poiana Tei zti,jndetul Neant;

D-nul consilier Biia Petru,- intervine si informeaza pe d-nii consilieri
asupra asupra importantei si necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare,
in veCerea continuarii oroiectelor aflare i. llcru !a nivelul comunei:

D-na Ghelasi:n Magdalena-presedilte de sedinta supuoe ]a vot
proiectul de hotarare initiat carc a fost aprobat cu votul celor
I I (unsprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea .38/20I6 a Consiliului,

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarale de la punctual nr'.4, de pe oldinea de
zi pentru aplobarea documentagiei tehnico-economjce a

proieclului,, Moderuizorea $ dotarea g'ddinilei din sal Pointa Teit tti,
cornuna Poiqns Teiului, judelul Nean1"

D-nr,rl consiiier Biia Petru,-intelvine deasemeni si alata ca acest ploiect
de hotarare are legatura cu proiectul de hotamre de la punctual nr. 3, de pe

ordinea de zi:



D-na Gherasirn Magdalena-plesedinle de sedinta supune la vot
proiectui de hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor
I 1(unsprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei

Cu plivire 1a aprobarea ploiectului de hotarare mentionat, se adopta
hotararea nr.39120 1 6 a Consiliului,

D-na Chemsim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local ptoiectul dc hotarare de la punctual nr.5, de pe ordinea de
zi ytt itind aprobareu Nonenclatorului sh"adal al comunei Poiana Teiului,al
localitcrtii componente Poiano Teiului si a satelor aparli\iitoare Dreptu. Piriul
Fagtlui, Sc:r'mesti, Galu, Rtr.yeni, Topoiiceni, Roseni, Calugareni,Poiana
Largtrlui si Pehtr Vodo;

D-nul secretar ineline si informeaza pe d-nii consilieri asupm reanalizarii
acestui proiect de hotarare, dupa obtinerea Avizului prevazr"rt de Lege:

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarale initiat carc a fost aprobat cu votul celor
I 1(unsprezece) consilieri prezenti la lucrarile sedintei

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat. se adopta
hotararea nr.40/20 I 6 a Consiliului,

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune dezbate i
Consiliului Local proiectul de hotarare de 1a punctual nr.6, de pe ordinea de

zi privind anularea in totalitate al H.C.L. nr.23/22.04.20 i 6 cu plivire la
aprobarea vanzarii unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei
Poiana Teiului:

D-na primar Ancuta Ana-intervine si solicita d-nilor consilieri anularea
in totalitate a hotararii aflate in discutie pe motiv ca terenur-ile scoase la
li.i*s1ie desi sunt cuD!"ins" in inventaptl hunudlor care fac parte din
domeniul privat al colnunei, nu au fost intabulate;

In continuare, dupa o serie de dicutii pro si contra asupra acestui punct
de pe ordinea de zi, de conrun accord se convine la anularea acestuia;

D-na Gherasim Magdalena-presedinte de sedinta supune la vot
proiectul de hotarare initiat ca|e a fost aprobat cu votul celor
I I (unsprezece) consilieli plezenti la lucrarile sedintei

Cu privile la aplobarea ploiectului de hotarare n.lentionat, se adopta
hotararea nr.41l2016 a Consiliului, dupa cale se trecc la anlizalea uitimului,
punct de pe ordine de zi cu privire la anahzarea unor cereli ale cetatenilor
din comuna Poiana Teiului, care tin de competenta Consiliului Local, la care

D-na primar prezinta cererile unor cetateni, cale solicita matelial iemons
pentru reparatii drumuri, punti de aces la propliile gospoda|ii, aparatori de

nraluri, constructii acareturi pe islazul de la Baicu, e.t.c. precum si cererea d-



Hogea Elena, care solicita sprijin banesc pentru procurare de proteza, in
momentul de fata fiind spitalizata cu problem grave de sanatate;

In legatura cu solicitarile de material lemons D-na primar, propune d-
nior consilieri infiintarea unei comisii din care sa faca parte, d-nul
viceprimar, Paul Enache, d-nul consilier Stan Nicolae, d-nul Ancuta Catalin-
tehnician de ulbanism si paznicul de pasuni d-nul Galbeaza Constantin, care
vor anahza cu prioritate, fiecare cerere in parle si va veni cu propuneri in
Consiliul Local, in vederea initierii unui proiect de hotarare in acest sens,
dupa care d-na Deleanu Mariana solicita d-nei Presedinte de sedinta
permisiunea de alua cuvintul la care nefiind obiectiuni asupra solicitarii, d-
na Dleanu Mariana solicita d-nei Primar si d-nilor consilieri posibilitatea
relizrii unor alei pietonale in satul Poiana Teiului, paralel cu D.N. 17 B,
pentru siguranta circulatiei pietonilor, dupa care, nemaifiind si alte probleme
impoftante de discuta iar punctele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate,
d-na Gherasirn Magdalena - presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZA DE:

D-na Gherasim Magdalena - Presedinte Oe sedinta; ($
D-nul Andries Alecu - Secretarul comunei

'-ff\II\


