
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr.3936 din 27.05.2013

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 24.05.2013 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)

Iit."a"din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata,cu

modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nt.66 din
16.05 .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 ntmeaza'.

1. Gavrilut Constantin
2. Alungulesei Vasile
3. Tanase Grigore
4. Raschitor Ioan
5. Gheorghiu Viorica
6. Pavaleanu Vasile

8.I1as Lucian
g.Punga Vasile-Dorel

10.Ancuta Ana
11.Rusu Mihai
1 2.Chirila Ciprian-Silviu

l3.Vatamanu Cristian
7. Cristea Vasile
In calitate de invitati care si-au pierdut functia de consilier local prin

pierderea calitatii de membru de partid al PP-DD-sunt prezerfii, d-nii Girbea

Dumitru si Farcasanu Ioan.
In calitate de invitati care au fost desemnati din partea partidului PP-DD

sa fie validati in locul celor mai sus mentionati-sunt prezenti d-nul

Chirilescu Vasile si Dascalescu Elena.

La sedinta mai participa si un grup de crescatori de animale din satul

Petru Voda cu probleme pe linia islazului Rascoale si delegatii unor parohii

de pe raza comunei.
b-nul secretar Andries Alecu,arata ca intrucat la sedinta pafiicipa toti

consilierii aflati in functie in numar de 13(treisprezece),precum si cei doi

care si-au pierdut functia de consilieri locali si cei doi desemnati sa fie

validati,sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.
D-nul Primar invita pe d-nii consilieri sa-si desemneze din rindurile

dumnealor un presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile pentru o noua

perioada de trei luni de zile,la care d-nul consilier Raschitor Ioan il propune

pe d-nul IIas Lucian,propunere care a fost aprobata in unanimitate,



adoptandu-se in acest sens Hotararea nr.26/20l3dupa care d-nul Ilas
Lucian-in calitate de presedinte de sedinta supune spre aprobare Procesul
verbal din data de 05.04.2013,fiind supus votului,procesul verbal a fost
aprobat de toti consilierii prezenti la lucarile sedintei.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinei de zi
conform Dispozitiei nr.66 din 16.05.2013,p1us inca doua puncte
suplimentare care nu sufera amanare,dupa cum :utmeaza'.

1. Alegerea presedintelui de sedinta;
2. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de

consilier in cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului a d-
nilor Farcasanu Ioan si Girbea Dumitru;

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local
a d-nului Chirilescu Vasile si a d-nei Dascalescu Elena;

4. Proiect de hotarare privind actualizarca Planului de analiza si
acoperire a riscurilor la nivelul comunei Poiana Teiului,pentru
anul 2013;

5. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Local de
Asistenta Sociala;

6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local,a unei
suprafete de teren in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si
administrarea Consiliului Local;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei
suprafete de teren din domeniul privat al comunei Poiana Teiului
care se retrage pe motiv ca nu s-a definitivat raportul de evaluare
privind pretul de vanzare al acestei suprafete de teren;

8. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuita a cantitatii de

300 m.c.lemn lucru rasinoase pentru unele parohii de pe raza
comunei Poiana Teiului,in vederea realizarli unor constructii de
stricta necesitate;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii"Sarbatorii zilei
comunei Poiana Teiului-2013" in data de 23.06.2013 in conditiile
art.43 di Legea nr.2l 5 /200 l,republicata;

l0.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat
dintre Consiliul Judetean Neamt,orasul Bicaz,comuna Negresti,
comuna Bicazul Ardelean,comuna Borca,comuna Poiana Teiului,
comuna Dobreni,comuna Grinties,comuna Bicaz Chei,comuna
Damuc,comuna Farcasa,comuna Hangu,comuna Pingarati,comuna
Piupirig,comuna Tarcau si Comuna Farcasa in vederea elaborarii si
implementarii proiectului"Sistem Informatic Integrat pentru



gestionarea activitatii si serviciilor de administratie publica la
nivelul regiunii Vest din judetul Neamt" in conditiile art.43 din
Legea nr.2I 5 1200 l,republicata.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de

zi in forma completa si modificata, cate a fost aprobata de toti consilierii
prezenti la lucrarile sedintei,dupa care d-nul Ilas Lucian-presedinte de

sedinta supune dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare de la
punctul nr.2 de pe ordinea de zi privind constatarea incetarii mandatului de

consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului a d-nilor
Farcasanu Ioan si Girbea Dumitru,la care se da citire la referatul pentru
fundamentarea proiectului de hotarare privind constatarea incetarii
mandatului de Consilier Local la comunei Poiana Teiului a d-nilor
Farcasanu Ioan si Girbea Dumitru,a adreselor nr.28 si 29 din data de

17.05.2013 a PP-DD-Organizatia Judeteana Neamt precum si adresa

Institutiei Prefectului-judetul Neamt nr.5831 din data de 22.04.2013 cu
privire la exercitarea contractului de legalitate -procedura prealabila la
H.C.L.nr. 19/05.04.2013.

D-nul Girbea Dumitru fostul presedinte al organizatiei PP-DD-
organizatia locala Poiana Teiului, nu recunoaste Hotararea
nr.140114.05.2013 emisa de PP-DD-Biroul National de Coordonare,prin care

dumnealui a fost exclus din formatiunea politica mai sus enuntata si nici
adresele PP-DD Organizatia Judeteana Neamt nr.28 si 29 din data de

17 .05.2013,adresate Consiliului local al comunei Poiana Teiului,prin care se

aduce la cunostinta ca d-nii Girbea Dumitru si Farcasanu Ion,nu mai sunt
membri ai partidului PP-DD,pierzandu-si functia de consilieri locali in
cadrul Consiliului local al comunei Poiana Teiului.

Tot d-nul Girbea Dumitru solicita d-nului Ilas Lucian-presedinte de

sedinta sa prezinte Statutul formatiunii politice PP-DD si procesul verbal
intocmit de Organizatia locala pe care a reprezentat-o,considerand-o inca
legala la aceasta data si nerecunoscand Organizatia locala nou infiintata si

condusa in momentul de fata de d-nul Chirilescu Vasile,precum si

Oganizatia Judeteana Neamt ca fiind interimara.
D-nul consilier Punga Vasile-Dorel intervine si ii sustine pe d-nii

Girbea Dumitru si Farcasanu Ion in demersurile care le fac pentru pastrarea
lor in functia de consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Poiana
Teiului si atrage atentia d-nului Primar si d-nului Secretar ca d-nii Girbea
Dumitru si Farcasanu Ion pot sa ramina in functia de consilier local ca

independenti,deoarece au fost validati de acest Consiliu Local.
D-nul Primar Biia Petru intervine si informeaza pe d-nii consilieri ca

in exercitarea functiei se ghideaza dupa legile si actele normative in vigoare



si nu dupa regulamentele si statutele partidelor din care fac parte actualii
consilieri locali.

In continuare dupa alte discutii pro si contra constatarii incetarii
mandatelor celor doua persoane in cauza si declararea ca vacante a locurilor
de consilieri locali ai PP-DD in vederea validarii urmatorilor de pe lista,d-
nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul initiat in baza

referatului intocmit in baza adreselor primite de Ia formatiunea politica PP-
DD-Organizatia Judeteana Neamt, \a care, s-a consemnat urmatorul
rezultat,dupa cum urmeaza:

-voturi impotriva -rconstatarii incetarii mandatelor de consilieri si

declararea ca vacante a mandatelor d-nilor consilieri Girbea Dumitru si

Farcasanu Ion: - Punga Vasile-Dorel,Gheorghiu Viorica,Ancuta Ana,
Pavaleanu Vasile,Alungulesei Vasile,Rusu Mihai si Vatamanu Cristian,
insumandu-se 7(sapte ) votuti impotriva.

-voturi pentru-constatarea incetarii mandatului de consilieri a

persoanelor mai sus enuntate: - Gavrilut Constantin,Raschitor Ioan,Cristea
Vasile,Tanase Grigore,Chirila Ciprian-Silviu si Ilas Lucian insumandu-se
6(sase) voturi pentru,fapt pentru care proiectul de hotarare mentionat a fost
respins cu 7 voturi la 6 voturi din totalul de 13 care au parlicipat la vot din
totalul de 15 intnrcat d-nii Girbea Dumitru di Farcasanu Ion nu au drept de

vot prin pierderea functiei de consilieri locali in cadrul Consiliului Local al
comunei Poiana Teiului.

D-nul Andries Alecu-secretarul comunei intervine si atrage atentia d-
nilor consilieri in urma situatiei create si repetate ca ar putea fr acuzali de

abtz in functie pentru respingerea acestui proiect de hotarare intrucat prin
Legea nr.39412004 privind statutul alesilor locali,cu modificarile si

completarile ulterioare la afi.nr.9 alin.(2) lit."h.1",se prevad dispozitii clare
in aceste sens,atentionare care nu a fost luata in seama de consilierii,ctlre au

respins proiectul de hotarare in cauza.

In continuare d-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta,supune
dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual 4 de pe

ordinea de zi intrucat punctual 3 nu poate fi dezbatut prin respingerea
punctului nr.2,punctul 4 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire
a riscurilor la nivelul comunei Poiana Teiului pentru anul 2013.

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

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care afost aprobat cu votul celor 13 (treisprezece)consilieri
aflati in functie.



Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.27 12013 a Consiliului.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctual nr.5 de pe ordinea de zi privind
infiintarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala.

Comisiile de specialitate nr.7,2 si 3 avizeaza favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul Primar intervine si arata necesitatea infiintarii acestui serviciu

public de asitenta sociala la nivelul comunei Poiana Teiului,fiind necesar si

pentru obtinerea autorizarli de functionare a locatiei Afterschool.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 (treisprezece)consilieri

aflati in functie prezenti la lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.28 I 20 13 a Consiliului.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbatetli Consiliului

Local proiectul de hotarare de Ia punctual nr.6 privind trecerea din domeniul

public al comunei Poiana Teiului si administrarea Consiliului local a unei

suprafete de teren in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

administrarea Consiliului local.
Comisiile de specialitate nr.lsi 3 at avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si da lamuriri suplimentare asupra suprafetei

de teren care face obiectul acestui proiect de hotarare'
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 13 (treisptezece) consilieri

aflati in functie"
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.29 I 20 13 a Consiliului.
d-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

local proiectul de hotarare de la punctual nr.S,intrucat punctual nr.7 a fost

retras,privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 300 m.c'lemn lucru

rasinoase pentru unele parohii de pe raza comunei Poiana Teiului in vederea

realizarii unor constructii de stricta necesitate.

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

hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul Todirel Teodor-delegatul parohiei Galu solicita ca in masura

acordarii de ajutor la parohiile din Poiana Teiului si Poiana Largului sa fie
acordat in aceasi masura, sprijin si la parohia care o reprezinta.



In continuare dupa alte discutii si propuneri ale d-nilor consilieri
Alungulesei Vasile,Gheorghiu Viorica si Rusu Mihai,se hotaraste
suplimentarea cu inca 50 m.c. in total 3 50 m.c.,repartizati dupa cum
urmeazai

-Parohia Poiana Teiului20O m.c.;
-Parohia Galu-75 m.c.;
-Parohia Poiana Largului"Sfintii Trei Ierarhi"-75 m.c.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de 1 l(unsprezece)consilieri aflati in
functie prezenti la lucrarile sedintei,un vot impotriva in persoana d-nului Ilas
Lucian si o abtinere in persoana d-nului Vatamanu Cristian.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.3 0 120 13 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr.9 privind aprobarea
organizarii"Sarbatorii zilei comunei Poina Teiului-2013" in data de
23.06.2013.

D-na Ancuta Ana-viceprimarul comunei Poiana Teiului-intervine si
arata importanta acestui eveniment la nivelul comunei noastre si solicita
sprijin in vederea reusitei acestui eveniment, la nivel local.

D-na consilier Gheorghiu Viorica-intervine si prezinta cererea d-nului
Scripcaru Vasile administrator la S.C.Valesi S.R.L.care solicita atribuirea
directa a cantitatii de 188 m.c. lemn lucru rasinoase cu pretul de 165 lei/m.c.
cu mentiunea ca suma incasata va fi folosita pentru organizarca zilet
comunei si pentru lucrarile de reparatii la caminul cultural din satul Galu.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care afost aprobat de toti consilierii aflati in functie in
numar de 13 (treisprezece)prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului mentionat se adopta Hotararea
rr.31 /2013 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta supune dezbaterri Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi privind
aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Neamt,orasul
Bicaz, comuna Negresti, comuna Bicazul Ardelean, comuna Borca, comuna
Poiana Teiului,, comuna Dobreni, comuna Grinties, comuna Bicaz
Chei,comuna Damuc, comuna Farcasa, comuna Hangu, comuna Pangarati,
comuna Pipirig, comuna Tarcau, in vederea elaborarii si implementarii
proiectului " Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii si
serviciilor de administratie publica la nivelul regiunii Vest din judetul
Neamt.



D-nul primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra
scopului implementarii acestui proiect integrat la nivelul unitatilor
administrative teritoriale mai sus mentionate.

D-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat de cei 13 consilieri aflati in functie la
lucrarile sedintei.

Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.3212013 a Consiliului , dupa care se trece la rubrica de
intrebari si interpelari la care un grup de cetateni crescatori de animale din
satul Petru Voda , arondati la trupul de pasune Rascoale, solicita sa fie
ajutati pentru refacerea stanii si construirea unui grajd , intrucat
concesionarul acestui trup de pasune nu doreste sa-i sprijine.

Invitat sa comenteze acuzatiile ce i se aduc d-nul Cadere Gheorghe
tatal d-lui Cadere George -Cristian -concesionarul rupului de pasune aflat
in discutie, informeaza crescatorii de animale ca in obligatiile contractuale
nu sunt specihcate construirea obiectivelor mai sus mentionate, fapt pentru
care cetatenii solicita dJui primar si d-lor consilieri aprobarea cantitatii de
30 mc lemn pentru lucru ,esenta rasinoase in vederea repararii stanii
existente si construirea unui grajd pentru adapostirea animalelor ,cerere ce se

aproba in unanimitate.
In continuare d-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta da citire la

cererea d-lui Scripcaru Ion domiciliat in satul Savinesti care solicita sa

administreze curtea scolii din satul Savinesti care la ora actuala este lasata in
paragina.

D-na consilier Viorica Gheorghiu atata ca ar fi benefica aceasta
atribuire cu conditia sa nu-i schimbe destinatia .

D-nul consilier Rascitor Ioan arata ca trebuie solicitat avizul
Consiliului de administratie in vederea atribuirii in folosinta gratuita fara a
se schimba destinatia actuala.

D-na Dascalescu Elena solicita d-lui primar sa fie informata cine
raspunde dintre consilieri, de satul Roseni, intrucat, intentioneaza sa faca o
campanile de curatenie in satul Roseni, dupa care nemaifiind si alte
probleme importante de discutat d-nul Ilas Lucian - presedinte de sedinta
declara lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADEI

D-nul ILAS LUCIAN - Presedinte de sedinta;
D-nul ANDRIES ALECU- Secretarul comunei


