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Nr. 1784 din 22.04.2021 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 22 aprilie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Podoleni,  

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 119 din 16 aprilie 2021 

La şedinţă participă un număr de 15  consilieri locali din totalul de 15 și delegatul sătesc, domnul Luca Ioan.  
La ședință mai participă: din cadrul primăriei, doamna Archip Andreea-Alexandra – consilier contabilitate, doamna Asandului-Stoica 

Simona – consilier achiziții publice și doamna Macovei Ala - consilier asistență socială; domnul Zavate Iacob-Adrian – administrator public; 
doamna Pricope Monica – director Școala gimnazială Alexandru Podoleanu; domnul Asaftei Ioan-Iulian; domnul Macovei Dumitru. 

Şedinţa este deschisă de doamna Secretar General Iovu Anca-Lenuța, care precizează că şedinţa este legal constituită 
şi pot începe lucrările. 

Ia cuvântul domnul consilier Mândrilaș Mihai, care dă citire ordinii de zi: 
I. Aprobarea procesului – verbal al ședinței din data de 25 martie 2021;  
II. Proiecte de hotărâri privind:  
1) Aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMȚ;   
2) Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Podoleni;   
3) Concesionarea unui spaţiu aflat în domeniul privat al comunei Podoleni;   
4) Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;  
5) Aprobarea actului aditional nr. 5 la Contractul de concesiune  nr. 1000/2012; 
6) Închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Mihai D.D.);  
7) Închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Stoica V.);   
8) Închirierea suprafaței de 15 ha păşune (Țurea D.C.);  
9) Închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Ispas M.I.);   
10) Închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Axinte C.A.);   
11) Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale;   
12) Actualizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Podoleni, pentru perioada 2014-2020 ;   
13) Aprobarea contractului de lucrări „Modificare arhitectură și echipare cu centrala de semnalizare incendiu și iluminat 

de  siguranță la Grădinița nr. 3, com. Podoleni, jud. Neamț";  
14) Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea 
eficienței energetice a clădirii Școlii gimnaziale - Alexandru Podoleanu - corp B din comuna Podoleni, județul Neamț”;  

15) Aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021;   
16) Stabilirea programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile;   
17) Alegerea președintelui de ședință. 
III. Petiții; 
IV. Informări, întrebări, interpelări. 

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind acordarea stimulentului pentru 
nou-născuți. 

Domnul consilier Mândrilaș Mihai, președinte de ședință – Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu 15 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu 15 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 

Înainte de a trece la primul punct, secretarul general al comunei dorește să facă o precizare: Potrivit dispozițiilor Codului 
administrativ, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să  anunțați 
la începutul ședinței; Hotărârile adoptate cu nerespecarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.  

Domnul consilier Mihai Dumitru-Daniel anunță că are un interes în legătură cu proiectele de la punctele 5 și 6.  

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
I. Aprobarea procesului – verbal al ședinței din data de 25 martie  2021;  
În conformitate cu prevederile Codului administrativ, Secretarul General supune spre aprobare procesul-verbal al 

ședinței anterioare. 
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 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  15 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

II. Proiecte de hotărâri: 
1. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMȚ;   
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
2. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre   privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului local al comunei Podoleni;  
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15  voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
3. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind concesionarea unui spaţiu aflat în domeniul privat al 

comunei Podoleni; 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
4. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2022; 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
5. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 5 la Contractul de 

concesiune  nr. 1000/2012; 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
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 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   14 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
Domnul consilier Mihai Dumitru Daniel – nu a votat. 
6. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Mihai D.D.) 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   14 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
Domnul consilier Mihai Dumitru Daniel – nu a votat. 
7. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Stoica V.) 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
8. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind închirierea suprafaței de 15 ha păşune (Țurea D.C.);  
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
9. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Ispas M.I.); 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
10. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind închirierea suprafaței de 10 ha păşune (Axinte C.A.);   
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
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11. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale;   

Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
12. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind Actualizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei 

Podoleni, pentru perioada 2014-2020; 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu 15  voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
13. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de lucrări „Modificare 

arhitectură și echipare cu centrala de semnalizare incendiu și iluminat de  siguranță la Grădinița nr. 3, com. 
Podoleni, jud. Neamț";  

Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu 15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
14. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, inclusiv anexa privind 
descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii 
gimnaziale - Alexandru Podoleanu - corp B din comuna Podoleni, județul Neamț”;  

Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
15. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 

2021;   
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – grupul PNL are următoarele amendamente: să se diminueze cu 130.000 lei suma din 

excedentul bugetului și să se redistribuie astfel: 40.000 lei pentru serviciul de salubritate în vederea ridicării gunoiului și de la 
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Negritești, 10.000 lei pentru amenajare stație autobuz și teren fotbal sat Negritești, 10.000 lei documentație construire pod  
str . Gării, 10.000 lei documentație construire pod Luncași, in vecinatatea cu comuna Cost ișa, 30.000 lei – documentație 
extindere rețea gaze naturale și 30.000 lei pentru achiziționare camere pentru sistemul de supraveghere.  

Domnul primar – banii din excedent vor fi folosiți pentru lucrări de asfaltare pe tronsonul DGRS, Strada Bociulești, DC 
107. De asemenea, pot fi folosiți doar pentru investiții. 

Propuneți cum să se voteze amendamentele, în bloc sau câte unul?  
Cand ați propus extinderea de gaze naturale la ce v-ați gândit? În buget sunt prinși 100.000 lei pentru realizare DALI și 

proiect tehnic. Ori cum documentația durează aproximativ până la toamna, iar în perioada rece nu se lucrează, consider ca 
acești 30.000 lei vor fi prinși doar ca sa-i blocăm. 

De asemnea, vă rog ca la fiecare propunere să spuneți și sursa din care luăm banii.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – pentru ridicarea gunoiului de la Negritești, dacă nu pot fi luați din excedent, propun să 

îi luăm de la gospodărire comunală. 
Domnul primar – nu putem din excedent pentru că nu este o investiție, trebuie să demarăm o procedură pentru 

încheierea unui nou contract cu aceeași firmă sau cu alta, pentru că este exclus încheierea unui act adițional la contractul cu 
DDDServ, contractul având deja o valoare foarte mare și va depăși valoarea achiziției directe.  Vă propun să luăm suma de 
41.000 lei de la gospodărire comunală – lucrări cadastru, pentru incheiere contract salubritate Negritești. 

Doamna consilier Crețu Elena-Luminița – să nu se ia din banii prevăzuți pentru lucrări de cadastru a pășunii. 
Domnul primar precizează că suma se va lua de la lucrări de înregistrare sistematică și se va renunța la contractul ce 

urma să se încheie cu OCPI. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot acest amendament: 
 Cine este „pentru”? – 15 voturi pentru. 
Domnul primar – referitor la construire stație de autobuz și teren de fotbal sat Negritești, cred că stația poate fi realizată 

ca și celelalte de muncitorii angajați, doar să procurăm materialele, iar ca locație pentru teren propun demolarea coșerului 
care în prezent este folosit fără acte de unele persoane, terenul aferent fiind în domeniul privat al comunei. 

Propun diminuarea cu 10.000 lei de la achiziționare autoturism și sa-i ducem la realizare teren fotbal. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot acest amendament: 
 Cine este „pentru”? – 15 voturi pentru. 
Doamna consilier Crețu Elena-Luminița - retragem amendamentul referitor la alocarea a 10.000 lei pentru documentație 

pod strada Gării. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – amendamentul referitor la alocarea a 10.000 lei pentru documentație pod Luncași. 
Domnul primar – în legătură cu construirea podului am avut o discuție cu domnul primar de la Costișa, în sensul 

constituirii unei asociații pentru a realiza podul împreună, pentru că este folosit de locuitorii ambelor comune.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – amendamentul referitor la alocarea a 30.000 lei pentru sistem de supraveghere, 

propun să fie retrași din excedent – lucrări de modernizare drumuri. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot acest amendament: 
Cine este „pentru”? – 15 voturi. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
16. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea programului anual pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile;   
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Se trece la propunerea a doi consilieri locali care să facă parte din comisie:  
Domnul Bocancea Ioan – propun pe doamna Apetrei Maria 
Domnul Archip Narcis Adrian – propun pe domnul Taraș Dorinel. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot propunerile: 
Cine este „pentru”? 15 voturi „pentru”. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  15  voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 



6 

 

 

17. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Propuneri: 
Doamna Apetrei Maria – propun pe domnul Taraș Dorinel. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot propunerea: 
 Cine este „pentru”? 14 voturi „pentru”. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este ”pentru”? 
 Cine este ”împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi ”pentru” hotărârea a fost adoptată. 
18. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre acordarea stimulentului pentru nou-născuți: 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Discuţii? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 

III. Informări, întrebări, interpelări. 
Nu sunt . 

IV. Petiții  
1. Domnul viceprimar prezintă cererea formulată de S.C. CIMED GRUP 2015 S.R.L. care solicită reîntregirea 

dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar,  pentru terenul pe care sunt situate halele din 
str. Fermelor, comuna Podoleni. 

Domnul viceprimar – cine este „pentru”? 15 voturi „pentru”. 
2. Domnul viceprimar prezintă cererea formulată de S.C. SIMBATIN IMPEX S.R.L. care solicită reîntregirea dreptului 

de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar,  pentru terenul pe care se află situată Brutăria din s trada 
Ștefan cel Mare și Sfânt  nr. 4, comuna Podoleni. 

Domnul viceprimar – cine este „pentru”? 15 voturi „pentru”. 
3. Domnul viceprimar prezintă cererea formulată de un număr de trei locuitori de pe str. Gării, respectiv, domnii 

Asaftei Ioan-Iulian, Timofte Ioan și Anghel Neculai,  care solicită montarea a trei stâlpi de iluminat public pe strada care face 
legătura între strada Gării și strada Libertății. 

Domnul viceprimar – cine este „pentru”? 15 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Mândrilaș Mihai – Nemaifiind alte discuții, declar ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR GENERAL, 
                                        MIHAI MÂNDRILAȘ                                                                 jr. ANCA-LENUȚA IOVU 

 
 
 
 
 

Întocmit,  
jr. NEONELA TUDURAN 


