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Nr. 3817 din 13.09.2021 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 13 septembrie 2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Podoleni, 

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 249 din 9 septembrie 2021 
 
 

La şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din totalul de 15 și delegatul sătesc, domnul Luca Ioan. Lipsesc 
domnii consilieri Bocancea Ioan, Mihai Dumitru-Daniel, Podoleanu Marcel și Râza Mariana. 

La ședință mai participă: din cadrul primăriei, doamna Archip Andreea - Alexandra – inspector contabilitate. 
Şedinţa este deschisă de doamna consilier juridic Neonela Tuduran(care îndeplinește cu caracter temporar atribuțiile 

de serviciu ale doamnei secretar general, Dispoziția nr. 282/04.11.2020), precizând că şedinţa este legal constituită şi pot 
începe lucrările. 

Ia cuvântul domnul consilier Chelariu Ilie, care dă citire ordinii de zi: 
I. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 7 septembrie 2021; 
II. Proiecte de hotărâri (nr. 56 și nr. 57): 
1. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 63/2018 privind stabilirea locului pentru depozitare moloz;  
2. Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021.  
Domnul consilier Chelariu Ilie – Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva?  
Cu 11 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 

Înainte de a trece la primul punct, doamna consilier juridic 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. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
I. Aprobarea procesului – verbal al ședinței din data de 7 septembrie  2021;  
În conformitate cu prevederile Codului administrativ, doamna consilier juridic supune spre aprobare procesul-verbal al 

ședinței anterioare. 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva?  
Cu  11 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

II. Proiecte de hotărâri: 
1. Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 63/2018 privind stabilirea 

locului pentru depozitare moloz; 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
Doamna Neonela Tuduran – așa cum a precizat domnul primar în ședința anterioară a consiliului local, în urma 

controlului efectuat de inspectorii Gărzii de Mediu s-a stabilit că punctul de depozitare a gunoiului este neconform, motiv 
pentru care s-a inițiat proiectul pentru abrogarea hotărârii consiliului local nr. 63/2018. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – sunt situații în care oamenii scot pamânt curat, ar trebui să oferim o alternativă 
cetățenilor, un exemplu ar fi în punctul de la Lutărie. 

Domnul viceprimar – nu cred că e o idee buna, pentru ca sub pământ pot pune gunoi, iar dacă luăm ca exemplu 
punctul de la Lutărie, trebuie închis cu gard, stabilite amenzi, supravegheată zona, etc.  

Domnul consilier Chelariu Ilie  – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? 
Cu   11 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
2. Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotărâre  privind  rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru 

anul 2021.  
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
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Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – prezintă repartizarea sumei de 400 mii lei alocată de Consiliul 
Județean Neamț pe capitole. La plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap pe langă cei 50.000 de lei sumele urmează 
să mai fie rectificate întrucât fondurile nu sunt suficiente până la sfârșitul anului. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – la ce se referă iluminatul public? 
Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – plata iluminatului stradal. 
Domnul consilier Stan Neculai – cât costă întreținerea iluminatului public? 
Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – 2.500 lei/ lună contractul de mentenanță. 
Doamna consilier Crețu Elena Luminița – ce reprezintă 20.000 lei la Strategie? Nu s-a plătit odată? 
Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – nu s-a efectuat plata. După aprobarea Strategiei se va face plata. S-

au alocat 10.000 lei pentru continuarea lucrărilor la grupul sanitar de la școală și 24.000 lei suplimentarea sumei la 
camerele de supraveghere. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – ce reprezintă suma de la Siguranță națională? 
Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – reconstruire gabioane Râpa Mare. S-au mai alocat 100.000 lei pentru 

plata echipamentelor IT din fonduri europene. Proiectul aflat în derulare trebuie achitat, apoi ne recuperăm sumele 
aprobate. 

Domnul consilier Chelariu Ilie – sper să fie echipamente de calitate, nu ca cele care au fost distribute anterior. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – la aprobarea bugetului am propus un amendament care a și fost votat referitor la 

alocarea unei sume de bani de la cadastrarea în sistem integrat să fie redirecționată către salubritate pentru ridicare gunoi 
Negritești. Acum din cei 50.000 de lei gospodărire comunală se repartizează  41.000 de lei pentru cadastrare  iar 9.000 lei 
pentru plata contractului domnului inginer Pamp. De ce?  

Doamna inspector Andreea-Alexandra Archip – nu am putut repartiza atunci suma  de la cadastru integrat, pentru că 
în capitolul respectiv are corespondență cu partea de venituri. 

De asememea precizează că la capitolul 74.02 protecția mediului, din cei 13.000 lei alocați, 12.500 lei reprezintă 
plata în termen a jumătate din minimul amenzii primită de la Garda de Mediu. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – propun ca pentru plățile efectuate în sume mai mari de 2.500 lei să ni se prezinte 
regulat situația lor, însoțite de documentele justificative. 

Domnul consilier Chelariu Ilie  – supun la vot propunerea: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? 
Cu   11 voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.  
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? 
Cu   11 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 

Discuții: 
 
        Domnul viceprimar – referitor la discuțiile avute la consumul de motorină a microbuzelor școlare, vă invit să faceți 
poză la kilometrajul mașinilor, iar după o lună de zile să facem un calcul. 
 Domnul consilier Mândrilaș Mihai  - microbuzele școlare să oprească în toate stațiile. 
 Domnul viceprimar – acum se lucrează la școală la traseul microbuzelor în funcție de orarul școlii. O să am grijă 
să oprească în toate punctele stabilite de unde vor trebui luați elevii.  
 Domnul consilier Archip Narcis Adrian – referitor la colectarea molozului, nu se poate discuta cu cei de la  Buhuși 
să aducă două containere în care oamenii să depoziteze? 
 Domnul viceprimar – nu cred că e o idee buna, oamenii nu vor duce doar moloz. 
 Domnul consilier Chelariu Ilie – Nemaifiind alte discuții, declar ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                        p. SECRETAR GENERAL, 
                        ILIE CHELARIU                                                                              Neonela Tuduran 
                 Consilier juridic   
       

 
 


