
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
POIANA TEIULUI
NR. lO42 din 25.02.2013

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22.02.2013 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Poiana Teiului
ln conformitate cu prevederile art. 38 alin(l) si (3) si ale art. ll5 alin(l) lit "a" din Legea

administratiei publice locale nr. 215120o.1, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
prin Dispozitia nr. 17 din 14.02.2013, Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana Teiului,

consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-nul primar Baia Petru, d-na viceprimar Ancuta Ana in calitate de

consilier local, secretarul comunei d-nul Andries Alecu si toti consilierii locali, legal alesi aflati in

functie in numar de 15 dupa cum urmeaza:

l. Pavaleanu Vasile

2. Cristea Vasile

3. Rusu Mihai
4. Cheorghiu Viorica
5. Chirila Ciprian-Silviu

5. Ancuta Ana
7. Tanase Grigore
8. Ilas Lucian

La sedinta mai participa d-nul senator Liviu- Octavian Bumbu insotit de secretarul de cabinet

si d-nul Bocancea Iulian cetatean din Poiana Largului, precum si un grup de femei din satul Dreptu
pentru probleme personale.

D-nul secretar Andries Alecu arata ca intrucat la lucrarile sedintei participa toti consilierii

Iocali legali alesi aflati in functie sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.

D-nul Andries Alecu secretarul comunei prezinta procesul verbal al sedintei ordinare a

Consiliului Local din data de 18.01.2013 , fiind supus votului procesul verbal a fost aprobat de toti
consilierii prezenti Ia Iucrarile sedintei.

D-nul Punga Dorel-Vasile presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinei de zi conform

Dispozitiei nr.l7 ll4.O2.2Ol3 dupa cum urmeaza:

l. Rapora anual privind activitatea consilierilor si a viceprimaruluii

2. Informare privind starea economica si sociala a comunei Poiana Teiului ,contul de incheiere

a exercitiului bugetar pentru anul 2Ol2;

3, Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce poate fi recoltata in

anul 2Ol3 din padurea proprietatea comunei Poiana Teiului , respective valorificarea
acesteia prin licitatie publica;

4. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei Poiana

Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

administrarea Consiliului Local;

9. Alungulesei Vasile

lO. Gavrilut Constantin

ll . Cirbea Dumitru
12. Farcasanu lon
13. Raschitor loan

14. Vatamanu Cristian
15. Punga Vasiel -Dorel
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5. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de teren , din domeniul
privat al comunei Poiana Teiulnii

5. Proiect de hotarare privind concesiorrarea prin licitatie publica , a unor suprafete de teren

din domeniul privat al comunei Poiana Teiului.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren din

domeniul privat al comunei Poiana Teiului;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice

locale ( a drumurilor comunale sau forestiere ori a altor categorii de drumuri aflate in
proprietatea sau administrarea comunei ) de catre echipamente , utilaie,etc. destinate

obtinerii de venituri conform art.283 alin.2 din codul fiscal;

9. Proiect de hotarare privind nodificarea si completare H.C.L. nr. 4, adoptata de Consiliul
Local la data de 28.02.2@3;

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 2l2Ol3 privild stabilirea

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013;

ll. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si indicatorilor tehnico-economici a

proiectului" lnfiintare baza sportiva multifu nctionala " satul Poiana Largului, comuna Poiana

Teiului, iudetul Neamt, in conditiile art. nr.43 din Legea 21512Co1, republicata.

D-nul Punga Dorel -Vasile presedinte de sedinta propune aprobarea ordinii de zi in forma

modificata cu proiectul de hotarare de la punctual nr. ll, care a fost aprobata de toti consilierii
prezenti la lucrarile sedintei dupa care d-nul Punga Vasile-Dorel solicita d-nilor consilieri sa fie

de acord a ise da cuvantul d-lui senator Liviu-Octavian Bumbu Ia care d-nul senator prezinta in

fata consilierilor programul de audienta la comuna Poiana Teiului, precum si directivele de viitor
care vor fi atinse cu ocazia aplicarii programului de guvernare a cualitiei aflata Ia putere precum

si obiectivele din initiativa personala Ia propunerea cetatenilor.
In continuare la primul punct de pe ordinea de zi privind raportul anual privind activitatea

consilierilor si a viceprimarului d-nii consilieri Punga Vasile-Dorel, Pavaleanu Vasile, Chirila
Ciprian Silviu, Tanase Grigore,Cristea Vasile,Ancuta Ana, depun raportul in scris care se

anexeaza la procesul verbal iar ceilalti au prezentat raportul de activitate verbaldupa care d-nul
primar prezinta materialul de Ia punctual 2 de pe ordinea de zi privind starea economico -
sociala si de mediu a comunei Poiana Teiului in anul 2012, material care se anexeaza deasemeni

la prezentul proces-verbal , dupa care d-nul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune

dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual numarul 3 privind aprobarea

volumului de masa lemnoasa ce poate fi recoltata in anul 2Ol3 din padurea proprietate a

comunei Poiana Teiului respectiv valorificarea acesteia prin licitatie publica.

Comisiile de specialitate l, 2 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun

adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si prezinta necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea

consolidarii bugetului de la activitatile autofinantate.

D-nul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat
care a fost aprobat cu 14 voturi pentru si o abtinere in persoana d-lui consilier IIas Lucian,
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.8l2Ol3 a

Consiliului.
D-nul Punga Vasile -Dorel presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul

de hotarare de Ia punctual nr. t privind trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei

Poiana Teiului si administrarea Consiliului Local in domeniul privat al comunei Poiana Teiului si

adm inistrarea Consiliului Local.

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

adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si da explicatii suplimentare asupra acestor doua suprafete de teren
pentru care se solicita scoaterea din domeniul public si introducerea in domeniul privat in
vederea concesionarii acestora.

Dnul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune Ia vot proiectul de hotarare initiar care

a fost aprobat cu votul celor l5 consilieri prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hourarea nr.9l2Ol3 a

Consiliului.

D-nul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul

de hotarare de Ia punctul nr. 5 privind concesionarea directa a unei suprafete de teren din
domeniul privat al comunei Poiana Teiului.

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

adoptarea acestuia,

D-nul secretar intervine si reamirrteste ca acest subiect a mai fost discutat si in luna noiembrie

2012 cu ocazia scoaterii din domeniul public a suprafetei care face obiectul concesionarii directe
a suprafetei de ,E mp teren in vederea amenaiarii unei intrari la locuinta proprietate personala

a dJui Ceana Ermil.

D-nul Punga Vasile-Dorel supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu

votul celor 15 consilieri prezenti Ia lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. l0/2O13 a

Consiliului.
D-nul Punga Vasile-Dorel presedirrte de sedinta supune dezbaterii Consiliulni Local proiectul de

hotarare de la punctul nr.5 privind concesionarea prin licitarie publica a unor suprafete de teren

din domeniul privat al comunei Poiana Teiului.
Comisiile de specialitate nr. I si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propune

adoptarea acestuia .

D-nu[ primar intervine si da informatii suplimentare asupra celor doua suprafete propuse a se

concesiona prin licitatie publica precum si scopul pentru care s-a solicitat aceste doua suprafete.

D-nul Punga Vasiel-Dorel presedinte de sedinta supune Ia vot proiecul de hotarare initiat care

a fost aprobat cu votul celor 15 consilieri prezenti Ia lucrarile sedintei,

Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. ll/2013 a

Consiliului.
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D-nul Punga Vasile-Dorel supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la

purrctual nr. 7 privirrd aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren din domeniul privat

al comunei Poiana Teiului.
Comisiile de specialitate nr. I si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si propun adoptarea

acestuia.
D-nul secretar informeaza pe d-nii consilieri ca acest proiec a mai fost pe ordinea de zi in luna

noiembrie 2012, cand nu s-a putut aproba din cauza ca expirase raportul de evaluare.

D-nul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare iniriat care

a fost aprobat de toti consilierii prezenti Ia lucrarile sedintei in numar de 15.

Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. 12l2Ol3 a

Consiliului.
D-nul Punga Vasile-Dorel presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de

hotarare de la punctul nr. 8 privind aprobarea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice

locale I a drumurilor comunale sau forestiere sau a altor categorii de drumuri aflate in
proprietatea sau administrarea comunei) de catre echipamente, utilaie etc.destinate obtinerii de

venituri, conform art.283 alin 2 din Codul fiscal.

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

adoptarea acestuia.

D-nul primar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra cuantumului taxelor care vor
fi aplicate in urma adoptarii acestei hotarari.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile intervine si propune marirea taxei pe mc precum si

diferentierea pentru perioada iarna -vara.
In continuare dupa alte discutii pro si contra acestei hotarari d-nul Punga Vasile-Dorel

presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat in forma
redactata de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de 15.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr.13l2Ol3 a

ConsiliLrlui.

D-nul Punga Vasile -Dorel presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul

de hotarare de Ia punctul nr.9 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.4, adoptata de

Consiliul Local din data de 28.02.2@3.

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

adoptarea acestuia.

D-na consilier Cheorghiu Viorica intervine si solicita lamuriri suplimentare asupra acestui

punfi de pe ordinea de zi.

D-nul Primar intervine si informeaza pe domnii consilieri asupra nelamuririlor avute desi acest

punct are legatura cu hotararea ce a fost luata pe parcursul anului 2012 cand a fost stabilita

Iocatia.

In continuare dupa alte discutii pro si contra la interventiile d-nilor consilieri Raschitor Ioan,

IIas Lucian, si Gheorghiu Viorica d-nul Punga Vasile-Dorel supune Ia vot proiectul de hotarare
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initiat care a fost aprobat cu 12 voturi pentru si rrei abtineri in persoana d-nilor consilieri IIas

Lucian,Raschitor loan si Gheorghiu Viorica.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. 14l2Ol3

a Consiliului.

D-nul Punga Vasile -Dorel supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de Ia
punctual nr. l0 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 212013 privind stabilirea

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2Ol3 precum si necesiratea modificarii si completarii
acesteia.

D-nul Punga Vasile-Dorel supune la vot proiectul de hotarare initiat care a fost aprobat cu 14

voturi pentru si un vot impotriva in persoana d-lui consilier IIas Lucian.

Cu privire Ia aprobarea proiecului de hotarare mentionat se se adopta Hotararea nr.15l2Ol3
a Consiliului.

D-nul Purrga Vasile -Dorel presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul

de hotarare suplimentar de Ia punctual ll de pe ordinea de zi privind aprobarea proiectului tehnic

si indicatorilor tehnico-economici a proiectului " InfiinHre baza sportiva multifunctionala satul

Poiana Largului, comuna Poiana Teiului ,iudetul Neamt.

Comisiile de specialitate nr. lsi 3 avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune

adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si informeaza pe domnii consilieri despre necesitatea adoptarii acestui
proiect de hotarare intrucat expira termenul de depunere a documentatiei.

D-nul Punga Vasile -Dorel presedinte de sedinta supune Ia vot proiectul de hotarare initiat
care a fost aprobat cu 14 voturi pentru si un vot impotriva in persoana dJui consilier llas Lucian.

Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea nr. 16l2Ol3 a

Consiliului, dupa care se trece la rubrica de intrebari si interpelari la care i se da cuvantul dJui
Bocancea lulian administratorul asociatiei ILDOB - concesionarul trupului de islaz Livezi Poiana

Largului care solicim micsorarea redeventei anuale ca si Ia celelalte trupuri de islaz concesionate

Ia ceeasi data .solicitare care face obiectul unui proiect de hotarare ce va fi analizat intr-o sedinta

viitoare cu propunere de adoptare in acest sens.

In continuare d-nul Punga Vasile-Dorel da cuvantul grupului de cetateni din satul Dreptu care

solicita clarificarea suprafetelor de teren din zona construirii digului de Ia raul Bistrita, la care d-

nul Primar intervine si ii asigura pe cetatenii afectati ca li se va rezolva doleantele in timp util,
dupa care d-nul presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Curca Adriana functionar in aparatul de

specialitate al primarului,care solicita analizarea activitatii privind externalizarea seviciului de

salubrizare la nivelul conunei Poiana Teiului precum si reanalizarea taxelor speciale aferente

acestui serviciu, solicitare sustinuta si de d-na Pavaloia Elena sefa biroului financiar-contabil care

atrage atentia asupra cheltuielilor ridicate percepute de catre firma care a contractat acest

serviciu , fapt pentru care solicita a se lua masuri urgente in acest sens, la care d-nul Punga

Vasile-Dorel propune d-nilor consilieri infiintarea unei comisii de analiza si verificare a activitatii

de salubrizare, inclusiv reactivarea masinii de colectat si transportat gunoi, in prezent defecta, sa

se faca devizul necesar reparatiilor, in vederea colectarii deseurilor menaiere cu forte proprii.
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Din cornisie se propune sa faca parte:

- d-na viceprimar Ancuta Ana
- d-nul consilier Tanase Grigore
- d-nul consilier Gavrilut Constantin

In continuare d-nul Primar prezinta d-nilor consilieri cererea dJui Cadere Gheorghe prin care

solicita posibilitatea concesionarii unei suprafete de teren din zona amenajata de la Piatra Teiului,
in vederea amplasarii unei statii I.T.E.P., la care d-nii consilieri exclud aceasta posibilitate, intrucat
terenul vizat nu face parte din domeniul public al comunei Poiana Teiului.

D-nul Primar prezinta cererea d.lui Aflorei Vasile cetatean din Poiana Largului care solicita
organizarea de referendum in vederea reinfiintarii fostei comune Galu, Ia care d-nii consilieri arata

ca in prezent in programul de guvernare se afla si noua reorganizare teritoriala a Romaniei, nu este

posibil in momentul de fata asemenea discutii pe plan local.

D-nul consilier Vatamanu Cristian directorul coordonator al scolilor din Poiana Teiului solicita

d-lui primar si Consiliului Local spriiin in vederea achitarii debitului datorat la SC Hidroconstructia

ca restanta cu ocazia construirii zidului de spriiin Ia terenul de sport de la scoala Poiana Teiului,
riscand astfel blocarea contului la scoli.

D-nul consilier Gavrilut Constantin informeaza pe d-nii consilieri ca banii necesari stigerii
acestui debit se regasesc Ia cateva societati de pe raza comunei Poiana Teiului, care refuza sa-si

depuna legal declaratia de impunere in ce priveste activele acestora, fapt pentru care in numele

comisiei iuridice al carui presedinte este isi ia angaiamentul ca impreuna cu compartimentul
financiar-contabil sa fie identificate aceste surse de venit, dupa care nemaifiind si alte aspecte

importante de consemnat iar punctele de pe ordinea de zi au fost dezbaute in totalitate d-nul
presedinte de sedinta declara lucrarile inchise.

Procesul verbal se semneaza de:

Punga Vasile-_Dorel- Presedinte de sedinta

Andries Alecu - Secretarul comunei


