
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA TEIULUI
l{r.2309 din 01.04.2010

PROCES VERBAI,
trncheiat astazi 29.03.2013 in sedinta ordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In confonnitate cu prevedelile art.38 a1in.(I) si (3) si ale
aft. ll5(1)lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.21512001,
republicata,cu rrodificarile si completarile ulterioare prin Dispoziti a nr.41
dil 2l.03.20l3,Primarul a convocat Consiliul local al comunei poiana
Teiului,consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sint prezenti d-nul Primar Biia Pehu,d-na viceprimar
Ancuta Ana in calitate de consilier local, secretarul comunei d-nul Alecu
Andlies si unnatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza..

I . Gavrilut Constantin
2. Raschitor Ioan
3. Chirila Silr iu-Ciprian
4. Tanase Grigole
5. Vatamanu Cristian
6. Gir-bea Dumitru
7. Ilas Lucian

In calitate de invitat parlicipa d-nul Chirilescu Vasile.
Lipsesc motivat d-nul consilier Cristea Vasile si d-r.ra consilier

Gheorghiu Viorica.
Lipsesc nemotivat d-nii consilieri:
- Alungulesei Vasile;
- Rusu Mihai;
- Punga Vasile -Dorel;
- Pavaleanu Vasile;
- Farcasanu Ion.
La sedinta mar parlicipa un grup de cetateni din satul poiana Largului

pentru probleme in ce pliveste administrarea islazului din punctul Livezi,cl-
nul Bolea Mugurel din satul Poiana Teiului si d-nul Cadere G1'reorghe din
satul Piriul Fagului pentm probleme personale pentm care solicita spri-jinul
Cor.rsiliului local.

D-nul secretar Andries Alecu,arata ca intrucat la sedinta pafiicipa ur.r

numal' de S(opt)consilieri locali legal alesi aflati in functie din totalul de 15,
sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile.



D-nul Plimar intervine si solicita pe d-nii consilieri sa-si desemneze
din randurile lor un Presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni,intrucat
d-nul Punga Vasiie-Dolel presedintele desetrrat sa conduca lucrarile
sedintelol in perioada ianuarie-maftie anul acesta lipseste de la lucrarile
sedintei,la care d-nul consilier Chirila Ciprian-Silviu propune ca lucrarile
sedintelor sa fie conduse pentru urmatoarea perioada de d-nul cousiliel Ilas
Lucian,la care nefiind obiectiuni asupra propunerii fbcute,se aproba in
unanimitate,aprobandu-se in acest sens HotaLarea nr.1712013 a Consiliului,
dupa care d-nul Ilas Lucian-presedinte de sedinta solicita d-nilol consilieri
ca inainte de inceperea propriuzisa a lucrarilol sa fie ascultate doleantele
cetatenilor prezenti in sala,propunere care a fost aplobata in unanimitate.

In continuare d-nul llas Lucian-presedinte de sedinta da cuvantul d-

nului Bocancea lulian-reprezentantul grupului petitioner din satul Poiana
Largr-rlui care reclama ca este nedreptatit prin diminuarea suprafetei de islaz
concesionata de asociatia ILDOB al carei reprezentant este.

D-nul Primal intervine si incearca sa lamureasca grupul petitionat in
sensul ca fiecare crescator de animale beneficiaza de aceleasi drepturi ca si

et.
D-nul consilier Gavrilut Constantin-fost viceprimal intervine si

calmeaza gmpul de agitatori care vorbesc in col fara a se intelege ce vol si

propune ca sa se faca un tabel cu cetatenii ai caror animale pasuneaza pe

acest trup de islaz si sa fie analizat necesarul de suplafata pentru capetele
ex ister-rte,dupa care ise da cuvantul d-nului Bolea Mugurel cetatean din
Poiana Teiului,care arata d-nului primar si d-nilol consilieri ca refuza sa

plateasca apa potabila din reteaua SAPARD intrucat,desi a fost racordat la
aceasta instalatie nu tnai consuma apa de aici,deoarece s-a bransat la
instalatia veche a satului Poiana Teiului,pentru care a achitat sumele

solicitate in acest sens,dupa care i se da cuvantul d-nului Cadere Gheorghe

care revine cu aceeasi cerere de a concesiona o suprafata de teren din zona

Piatra Teiului.
ln continuare i se mai da cuvantul d-nului Galbeaza Vasile,cetatean

din satul Topoliceni care solicita d-nului Primar si d-nilor consilieri sprilin in
vederea repararii drumului de acces iu zona Comu care a fost distrus de

persoanele cale au exploatat material lemous in zona,dupa care d-nul Ilas
Lucian-presedinte de sedinta prezinta procesul verbal a1 sedintei ordinare a

Consiliului local din data de 22.02.2013,{tind supus votului,procesul verbal

a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei.
D-nu1 Ilas Lucian-presedinte de sedinta,prezinta proiectul ordinei cie

zi conform Dispozitiei nr.41 din 21.03.2013 dupa curn urmeaza:



l.Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier
local al comunei Poiana Teiului a d-nului Farcasanu lon;
2.Proiect de hotarare privind validarea n-randatului de consilier local al d-
nului Chirilescu Vasile:
3.Ploiect de hotarare privind aprobarea Planului de actir,rni si lucrari de
ir-iteles local aferent anului 2013 pentru persoanele apte de munca
beneficiare de ajutol social confom legii nr.41612001 privind venitul minim
garantat,cu rnodifi carile si completalile ulterioare;
4.Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de

material lernons rasinoase,de constructii,pentru refacerea gospodariilor unor
cetateni din comuna Poiana Teiului,ale caror locuinte au fost afectate de

incendii sau inundatii;
5.Proiect de hotarare privind rnodifrcarea si completarae actului constitutiv
si statntului Asociatiei de Dezvoltat'e Intercomunitara"AQUA NEAMT";
6.Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare si definitive a

unor suprafete de teren tn vederea executarii luclarii"Alirrentare cu energie
electrica statie de epurare din localitatea Piliul Fagului,con-tuna Poiana

Teiului, judetul Neamt:
T.Proiect de hotar are privind aptobarea modificarii prin act aditional a

art.4. l. din contlactul de concesiune nr.459 din 03.05.2012;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Poiana
Teiului penhu anul 201 3.

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

zi,mornent in care d-na viceprimar Ancuta Ana,paraseste lucrarile sedintei
fara aprobare,din motive numai de dumneaei cunoscute,fapt ce a dus la
aplicarea ar1.108 din Regulamentul de Olganizare si Functionare a

Consiliului local al comunet Poiana Teiului.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADEI
D-nul ILAS LUCIAN-Presedinte de sedinta;
D-nul ANDRIES ALECU-Secretarul comunei.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA POIANA TEIULUI
- CONSILIUL LOCAL _

HOTARARE

Privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al comunei Poiana Teiuluijudetul Neamt;
Avand in vedere dispozitiile ar1.35 alin (l) din Legea administratiei publice locale

nr"2l512001,republicata si a Ordonantei Guvernului nr.3512002 pentru aprobarea

Regulamentului- cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale,modificata si

aprobata prin Legea r.673/2002;
Vazand votul deschis al majoritatii consilierilor aflati in functie;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(l) lit."b" din Legea

administratieipublice locale nr.21 5/200 l,republicata;

HOTARASTE:

Articol unic:Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni d-nul
consilier ILAS LUCIAN,.care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile
adoptate de acesta.

NL. {f
Din.29,03.2013

E SEDINTA
LUCIAN

Red A.A.
Procesat T.L.
3ex

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI

ANDR{EF ALECU
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