
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA TEIULUI

NR 8373 din23.1.2.2013

PROCES-VERBAL

lncheiat astazi 2O.12.2013, 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. 215/2OOl,,republicata cu

modificarile si completarile ulterioare, prin Dispozitia nr. 2I7 din I2t2.20I3,
Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana Teiului, consilierii fiind

invitati la sedinta.

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

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

urmatorii consilieri locali dupa cum urmeaza:

1) Pava lea nu Vasile

2) Farcasanu lon

3) Alungulesei Vasile

4) Cristea Vasile

5) Ta n ase Grigore

6) lla s Lucia n

7) Rasch itor loan

Lipsesc motivat d-nii consilieri Punga Vasile-Dorel si Gavrilut Constantin.

La sedinta mai participa d-nul Andrusca Lazar, cetatean din satul Petru

Voda cu probleme in ceea ce priveste trupul de islaz Hasca si un grup de

colindatori de la Scoala generala din satul Petru Voda.

lntrucat la sedinta participa majoritatea consilierilor aflati in functie in

numar de treisprezece, sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

B) Chirila Ciprian

9) Girbea Dumitru

L0) Rusu Mihai

L1) Ancuta Ana

1-2) Vatamanu Cristia n

13) Gheorghiu Viorica
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D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul

verbal al sedintei din data de 29.1.L.20I3, fiind supus votului, procesul verbal a

fost aprobat de toti consilierii locali prezenti la lucrarile sedintei.

D-nul Cristea Vasile prezinta proiectul ordinei de zi conform Dispozitiei nr.

2I7 din 12.12.20t3 si inca doua puncte suplimentare dupa cum urmeaza:

l-. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate

de persoanele fizice si juridice din comuna Poiana Teiului in anul 2014;

2. Proiect de hotarare privind indreptare eroare - corectare PUG - stabilire

limite exacte ale intravilanului in UTR I - Poiana Largului - Zona Livezi -
se retrage;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarii in administrare a unui

numar de unitati de compostare individuala - se retrage;

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al comunei Poiana Teiului pe anul 2013 in conditiile art. 43 din Legea

215 /2001-, republicata;

5. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 25

m.c. lemn lucru rasinoase pentru realizarea unei constructii pastorale pe

islazul Hasca -Petru Voda,in aceleasi conditii ca la punctul 4;

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma modificata si completata ,propunere care a fost aprobata de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei , dupa care d-nul Cristea Vasile supune

dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual 1de pe ordinea

de zi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si

juridice din comuna Poiana Teiului in anul 2014.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si solicita lamuriri suplimentare

asupra legislatiei actuale care reglementeaza impozitele si taxele locale datorate

de catre contribua bili.

D-nul Cristea Vasile presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 consilieri aflati la lucrarile

sedintei.
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 73 /2013 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.4,privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al comunei Poiana Teiului pe anul 2013, intrucat punctele 2 si 3 au fost retrase de

pe ordinea de zi.

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

hotarare si propune adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra sumelor

acordate de Guvern pentru insotitorii persoanelor cu handicap pentru care este

necesara rectificarea bugetului loca l.

D-nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor l-3 consilieri prezenti la lucrarile

sedintei.

Cu privire la probarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hota ra rea nr.74/201,3 a Consiliului.

D-nul Cristea Vasile supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 25 mc lemn lucru esenta

rasinoase pentru realizarea unei constructii pastorale pe islazul Hasca - Petru

Voda.

Comisiile de specialitate 1, 2 si 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarare si

propu ne adopta rea acestu ia.

D-nul Andrusca Lazar solicita sa intervina pentru a explica cererea

dumnealui si scopul solicitarii cantitattii de material lemons pentru construirea

acestei clad iri pastora le.

D-nul Cristea Vasile supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost

aprobat cu votul celor 13 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr. 75 /2013 a Consiliului.
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D-nul Cristea Vasile -presedinte de sedinta invita pe domnii consilieri la

rubrica de intrebari si interpelari la care nemaifiind niciun solicitant iar punctele

de pe ordinea de zi au fost dezbatute in totalitate, declara lucrarile sedintei

inchise.

Procesul -verbal se semneaza de:

D- nul Cristea Vasile - presedinte de sedinta

D-nul Andries Alecu - secretarul comunei


