
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
Nr.5291 din29.07.2013

PROCES VERBAL
Incheiat asta2i26.07.2013 in sedinta ordinara a Consiliului Local

al comunei Poiana Teiului

In confomitate cu prevederile ar1.38 alin.(l) si (3) si ale art.115(1)
lit."a"din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata,,cu
modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nr.1 1 1 din
79.07.2013,Primarul a convocat Consiliul Local al comunei Poiana Teiuiui,
consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sunt prezenti d-nul Primar Biia Petru,d-na viceprimar Ancuta
Ana in calitate de consilier local,secretarul comunei d-nul Alecu Andries si
urmatorii consiiieri alesi,aflati in functie dupa cum urmeaza'.

1 . Pavaleanu Vasile
2. Alungulesei Vasile
3. Tanase Grigore
4. Raschitor Ioan
5. Gheorghiu Viorica
6. Farcasanu Ion
7. Cristea Vasile
Lipseste motivat d-nul consilier Gavrilut Constantin, fiind plecat din

localitate pentru motive care nu sufera amanare;
La sedinta mai participa d-nii Iftode Nicu,Iosub Janel si d-na Sorlescu

Larisa Lenuta,membri ai Biroului Permanent Judetean Neamt a1 PP-DD
delegati pentru participarea la sedinta Consiliului Local al comunei Poiana
Teiului,cu privire 1a validarea d-nei Dascalescu Elena si d-1ui Hodorogea
Petru,primul si al doilea supleant alesi la alegerile locale din iunie 2012 pe
lista PP-DD si Chirilescu Vasile,presedintele actual al Organizatiei Poiana
Teiului.

Mai participa la sedinta cei doi supleanti mai sus amintiti precum si un
grup de alegatori sustinatori ai d-nului Girbea Dumitru si d-nul Mitocariu

8.I1as Lucian
9.Punga Vasile-Dorel
l0.Girbea Dumitru
11.Rusu Mihai
1 2. Chinla C ipri an- S i lviu

l3.Vatamanu Cristian



Ciprian-preot paroh,insotit de consilierii din parohia "Buna Vestire"Poiana
Largului.

La sedinta mai participa o echipa a televiziunii Realitatea TV,zona
Neamt.

D-nul secretar Andries Alecu,arata ca intrucat la sedinta participa
majoritatea consilierilor aflati in functie in numar de 14(paisprezece),precum
si doi supleanti PP-DD in calitate de invitati,sedinta este legal constituita si
se pot incepe lucrariie.

D-nu1 Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul
verbal din data de 28.06.2013, fiind supus votului procesul verbal a fost
aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.

D-nul primar solicita d-nilor consilieri introducerea pe ordinea de zi a
inca doua puncte in sensul ca la punctul 1 sa se discute incetarea mandatelor
de consilier a d-Iui Garbea Dumitru si Farcasanu Ion care si-au pierdut
calitatea de membri ai PP-DD, iar la punctul 2 de pe ordinea de zi sa se

discute validarea celor 2 supleanti de pe lista PP-DD care au fost desemnati
in persoana d-nei Dascalescu Elena si Hodorogea Petru.

D-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta supune la vot solicitarea d-nului
primar mai sus mentionata care a fost respinsa cu 7 voturi impotriva de
urmatorii consilieri dupa cum urmeaza: Punga Vasile-Dorel, Ancuta Ana,
Alungulesei Vasile, Rusu Mihai, Pavaleanu Vasile, Girbea Dumitru si
Farcasanu Ion.

Pentru introducerea celor doua puncte au votat urmatorii consilieri in
numar de 5, dupa cum urmeaza: Chiriia Ciprian-Silviu, Raschitor Ioan,
Tanase Grigore, Cristea Vasile si Ilas Lucian.

D-na consilier Gheorghiu Viorica si d-nul consilier Vatamanu Cristian in
momentul exercitarii votului nu se aflau in sala de sedinta.

In continuare d-nul presedinte de sedinta da cuvantul delegatilor
formatiunii politice PP-DD in vederea clarificarii situatiei create prin
excluderea celor doi consilieri ai PP-DD,la care d-na Sorlescu Larisa
Lenuta,cere permisiunea d-niior consilieri de a prezenta hotararea prin care

cei doi au fost exclusi din PP-DD,moment in care intervine d-nul consilier
Girbea Dumitru neflind de acord cu solicitarea d-nei mai sus amintite.

D-nul consilier Punga Vasile-Dorel,deasemeni intervine pe un ton ridicat
sustinadu-l pe d-nul Girbea Dumitru si nepermitand sa dea citire la
Hotararea prin care au fost exclusi cei doi din PP-DD,moment in care si
ceilalti doi delegati solicita d-nilor consilieri ca sa fie ascuiati in vederea
clarificarii neintelegerilor create cu privire la cei doi exclusi din formatiunea
politica pe care o reprezinta,la care d-nii consilieri din formatiunile politice
PSD,PNL si PP-DD au parasit sala de sedinta cu precizarea ca nu revin la



lucrari pana ce membrii delegati ai PP-DD-Org anizatia Judeteana Neamt nu
parasesc sala de sedinta.

In continuare d-na Sorlescu Larisa Lenuta preziia Hotararea adoptata de
conducerea PP-DD cu privire la excluderea din partid a celor 2,in fata celor
5 consilieri ai APEL,prezenti in sala cu avertizarea ca vor fi facute
demersurile necesare intrarii in legalitate in ceea ce priveste rezolvarea
acestui caz.

In continuare dupa plecarea delegatilor PP-DD din sala de
sedinta,consiiierii formatiunilor politice care at parasit lucrarile sedintei
revin in sala de sedinta,astfel incat d-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta
prezinta proiectul ordinei de zi propus conform dispozitiei nr.111 din
19.07 .2013 dupa cum unneaza:

1. Proiect de hotarare privind revocarea hotararii nr.35 adoptata de
Consiliul local al comunei Poiana Teiului la data de 28.06.2013;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de
functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si ale
institutiilor,serviciilor publice si de interes local;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a
unei cantitati de lemn lucru rasinoase pentru parohia"Buna
Vestire"-Poiana Largului;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea reesalonarii de la plata
impozitului a d-lui Luca Laurentiu,reprezentand restanta taxa
mijloace de transport;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra unei suprafete de teren solicitat in conditiile
afi .43 din Legea nr.2l 5/200 l,republicata.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de
zi in forma completata de la punctual nr.S,care a fost aprobata de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de 14(paisprezece),dupa
care d-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctul nr.l de pe ordinea de zi privind
revocarea Hotararii nr.35 adoptata de Consiliul local al comunei Poiana
Teiului la data de 28.06.2013.

Comisiile de specialitate nr.l,2 si 3 au ayizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-na consilier Gheorghiu Viorica intervine si informeaza pe d-nii
consilieri asupra faptului ca este nemuitumita de atitudinea personalului din
primarie care nu a sprijinit-o in vederea adoptarii acestui proiect de hotarare
in care a avuL calitatea de initiator.



D-nul consilier Tanase Grigore intervine si recomanda sa fie gasita

calea legala in acest caz si gasita solutia de a se continua lucrarile 1a caminul
din Galu.

D-nul Primar intervine si informeaza pe d-nii consilieri ca scopul este

de a obtine cati mai multi bani la bugetul local din yarrzarea masei lemnoase.
D-nul consilier Rusu Mihai intervine si arata ca prima prioritate este

reparatia caminului cultural Galu.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu 13 (treisprezece) voturi pentru si un vot
impotriva in persoana d-nei consilier Viorica Gheorghiu.

Cu privire la aprobarea proiectului mentionat se adopta Hotararea
nr.4012013 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta,supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctual nr.2 privind aprobarea
Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al
primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.

Comisiile de specialitate nr.1-3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul primar inter"r,iine si informeaza pe d-nii consilieri asupra

Organigramei si al statului de functii avizata de A.N.F.P.,conform
Ordonantei nr.7 7 12013.

D-nul secretar intervine si arata ca este necesara aprobarea acestei

hotarari intrucat termenul expira in data de 29.07 .2013.
D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu 13 (treisprezece) voturi pentru si o
abtinere in persoana d-nei consilier Viorica Gheorghiu..

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr. 4 I I 20 13 a Consiliului.

D-nui Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterli Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctual nr.3 de pe ordinea de zi privind
aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de lemn lucru rasinoase

pentru parohia"Buna Vestire"Poiana Largului .

Comisiile de specialitate nr.1-3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul Mitocariu Ciprian-preot paroh din satul Poiana Largului

informeaza pe d-nii consilieri despre constructia care intentioneaza sa o
ridice la parohia cal:e o reprezinta si chiar de este insuficienta,ramane
recunoscator pentru sprijinul acordat.



D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14(paisprezece)consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.42/20 13 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr.4 privind aprobarea reesalonarii
de la plata impozitului a d-lui Luca Laurentiu , reprezentand taxa mijloace
de transport .

Comisiile de specialitate nr.l si 3 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si inforrneaza pe d-nii consilieri asupra cazului
Luca Laurentiu.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votui celor 14 consilieri prezenti la
lucrarile sedintei,

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.43 I 20 13 a Consiliului.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
local proiectul de hotarare de la punctul nr.5,privind aprobarea transmiterii
dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren.

Comisiile de specialitate nr. 1-3 au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul prirnar intervine si informeaza asupra necesitatii adoptarii
hotararii in cauza.

D-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 consilieri prezenti la
Iucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea aprobarea proiectului de hotarare mentionat se

adopta Hotarareanr.44 12013 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de
intrebari si interpelari la care d-na consilier Gheorghiu Viorica solicita d-lui
primar situatia cantitatilor de material lemnos scos ia licitatie si banii care au
fost incasati in urma contractelor incheiate cu firmele adjudecatoare .

Deasemeni d-na consilier ar dori sa fie prezentate fisele postului
hecarui salariat din aparatul de specialitate al primarului.

D-nul consilier Alungulesei Vasile solicita ca pe viitor proiectul
ordinei de zi sa fie ordonat cu punctele mai importante la inceputul sedintei.

D-nul consilier Vatamanu Cristian solicita a se lua masuri pentru
repararea drumului de la Argele.



D-nul consilier Tanase Grigore remarca actiunea organizata la
inceputul lunii de d-nul primar, d-na viceprimar,d-nul profesor Scripcaru
Paul si cu aceasta ocazie aduce multumirile binemeritate,dupa care
nemaifiind si alte intrebari sau interpelari,problemele stabilite pe ordinea de
zi fiind discutate,d-nul Ilas Lucian presedinte de sedinta declara lucrarile
inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADF;

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