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Nr. 4104 din 28.09.2021 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 28  septembrie 2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei 

Podoleni, convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 265 din 24 septembrie 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 Asandului Stoica Simona –consilier achiziții, doamna Neacșu 

Elena-Lăcrămioara – inspector UAT, doamna Archip Andreea - Alexandra – inspector contabilitate, doamna Macovei Ala 
– consilier asistență socială. 

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 Chelariu Ilie, care dă citire ordinii de zi: 
I. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 13 septembrie 2021; 
II. Proiecte de hotărâri (nr. 43 și de la nr. 58 la nr. 62): 

1. Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Podoleni pentru perioada 2021-2027;  

2. Hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune 
socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate;  

3. Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021; 

4. 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;  

5. Hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni;  

6. Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ aferenți  obiectivului de investiții 
„Modernizare infrastructură rutieră În comuna Podoleni, județul Neamț. 

Domnul consilier Chelariu Ilie – 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, doamna secretar 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 13 septembrie  2021;  
În conformitate cu prevederile Codului administrativ, doamna secretar supune spre aprobare procesul-verbal al 

ședinței anterioare. 
 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 aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Podoleni pentru perioada 2021-2027; 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
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   15  voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
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2. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre  privind stabilirea situaţiilor deosebite care pot duce la 

apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate;  
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
Doamna Macovei Ala – consilier asistență socială prezintă detalii cu privire la persoanele care pot fi beneficiare, 

condițiile care trebuiesc îndeplinite precum și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – este stabilită o sumă care va fi alocată? 
Domnul primar – în funcție de gravitatea cazului s-au alocat între 500-1000 lei, precum și în funcție de sumele 

prevăzute în bugetul local pentru astfel de ajutoare. 
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   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
3. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 

2021; 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
Doamna Archip Andreea Alexandra – ne-a fost pusă la dispoziție de către AJFP Neamț suma de 172.000 lei 

reprezentând sume defalcate din TVA, pe care i-am distribuit astfel: bunuri și servicii 4,4 mii lei plata pentru mutarea 
sirenei de alarmare SVSU, E-SCIM – 6 mii lei, prelata gradinița – 3,6 mii lei, ecologizare groapă gunoi – 10 mii lei și 
modernizare drumuri de interes local – 148 mii lei.  

Domnul consilier Taraș Dorinel – banii de la drumuri, 148 mii lei sunt pentru lucrări deja executate sau pentru ce 
urmează a fi executat? 

Domnul primar – ce s-a executat este plătit. 
Domnul consilier Taraș Dorinel -  ce lucrări ar mai fi de executat? 
Domnul primar – Capetele de pod, marcajele, intrările cum sunt cele de la DN 15, rigole. Asfalt de turnat, străzi de 

asfaltat nu mai sunt în cadrul acestui proiect. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 5 mii lei la cultură, pentru ce sunt? 
Doamna Archip Andreea Alexandra – pentru revizia centralei. 
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   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
4. 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 Chelariu Ilie  – Discuţii? 
        Doamna Asandului Stoica Simona – urmare a modificării legislației au apărut diferențe la indicatorii principali din 
DALI – referitoare la auditul energetic. 
       Domnul consilier Taraș Dorinel – trebuie să mai alocăm bani? 
       Doamna Asandului Stoica Simona –nu, toate cheltuielile sunt eligibile. 

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”? 
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 Se abține cineva? 
Cu   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
5. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni;  
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 

        Doamna Neașu Elena-Lăcrămioara –se propune ca ulițele adiacente străzii Alexandru Podoleanu să fie introduse în 
domeniul privat al comunei Podoleni. 
       Domnul consilier Taraș Dorinel – cum au figurat până acum? 

Doamna Neașu Elena-Lăcrămioara – erau prinse ca str. Alexandru Podoleanu. 
Doamna consilier Crețu Elena -Luminița – au documentație cadastrală? 
Domnul primar – Nu au. Le trecem în domeniul privat, le cadastrăm, apoi le trecem în domeniul public. 
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   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
6. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 

estimativ aferenți  obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră În comuna Podoleni, județul 
Neamț;  

Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
Domnul primar - Pentru accesarea fondurilor prin programul Anghel Saligny trebuie să aprobăm prin hotărâre de 

consiliul cererea de finanțare și un deviz estimativ. În acest proiect ne-am găndit la 10 km de asfalt de drumuri comunale, 
ceea ce a mai rămas de asfaltat. 

Domnul consilier Stan Neculai – si străzile care au fost introduse în domeniul privat? 
Domnul primar – la anul o sa inițiem un proiect din bugetul propriu. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – prin programul Anghel Saligny nu putem demara proiect pentru apă și canal? 
Domnul primar – nu putem ieși din Master Plan. Dacă se retrage o comună, toate celelalte pierd finanțarea. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – în ce stadiu e acest Master Plan? 
Domnul primar – au avut contestații, am înțeles că s-au rezolvat iar acum se lucrează la Studiu de Fezabilitate. 
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   15 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 

Discuții: 
Domnul primar prezintă răspunsul IPJ Neamț - serviciul rutier referitor la solicitarea noastră privind amplasarea unor 

indicatoare rutiere –Limitare de viteză la 30 km/h- prin care ne aduce la cunoștință documenția necesară în vederea 
obținerii avizului. 

Domnul consilier Stan Neculai – pe strada Bociulești au apărut deja diște ”limitatoare”, denivelări apărute în urma 
lucrărilor de racordare la gaz metan. 

Domnul primar – am făcut adrese celor care au tras gaz să ia măsuri de reparare a drumului. O să punem fiecare 
proprietar să dea declarație pe propria răspundere că va reface drumul în urma lucrărilor de racordare. 

Domnul consilier Apetrei Cristian – nu cred că e treaba beneficiarului. Adica după ce am plătit 6 mii de lei unei 
societăți  pentru subtraversare, dacă se strică drumul tot eu să plătesc reparația? 

Domnul primar – primăria nu este parte din contract să poată interveni. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – trebuie verificat executantul dacă a respectat proiectul, la ce distanță s-a făcut 

subtraversarea. Bătrânii satului spun că în acea zonă ar fi un strat de bolovani de râu. 
Domnul consilier Grasu Adrian se retrage. 
Domnul primar – nu putem să impunem firmelor executante unde și la ce adâncime să sape. 
Doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – nici nu facem noi recepția lucrărilor. 
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Domnul primar – doamna Neacșu, să faceți o adresă celor de la gaz în care să le aduceți la cunoștință aceste 
aspecte. Cum facem cu adresa de la IPJ Neamț? 

Domnul consilier Stan Neculai – bine ar fi să renunțăm. 
Domnul consilier Archip Narcis Adrian – de ce să renunțăm dacă nu știm cât costă proiectul? Să vedem ce costuri 

implică și apoi renunțăm dacă nu avem fonduri. 
Domnul primar – să găsim un proiectant să obținem niște oferte, apoi discutăm 
  
Domnul primar – prezintă cererea formulată de S.C. Trust CCDP S.R.L. prin care ne solicită în conformitate cu O.G. 

nr. 15/2021, demararea procedurii de ajustate a valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de 
executat din obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Podoleni, județul Neamț”. 

Conform formulei și modului de calcul prevăzut de O.G nr. 15 referitoare la majorarea prețului materialelor, suma pe 
care o solicită Trust CCDP de 227.530,12 lei cu TVA este mult mai mare față de cât s-a aprobat astăzi la rectificarea 
bugetului.  

Domnul consilier Archip Narcis Adrian – nu este un procent cu care s-a majorat costul? 
Domnul primar – nu, este o formulă care se va aplica pentru fiecare situație de lucrări întocmită de acum. Nemaifind 

bani pentru acest proiect cred ca trebuie făcută o evaluare să vedem ce ar mai fi de executat. 
Domnul consilier Stan Neculai – ce lucrări ar mai trebui executate? 
Domnul primar - șanțuri, rigole, marcaje, capetele de la DN 15. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – au făcut strada Silozului, cum au calculat? 
Domnul primar – nu are treabă cu strada aia, cer doar de la data apariței OG, doar pentru restul rămas de executat. 
Domnul consilier Bocancea Ioan – de unde să dăm banii ăștia dacă nu i avem? 
Doamna Neacșu Elena Lăcrămioara – trebuie aprobată o hotărâre în acest sens. 
Domnu consilier Apetrei Cristian – capetele de pod se mai fac? De exemplu la ”Frunză”. 
Domnul primar – se fac, asfalt nu mai trebuie plătit. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – la Negritești trebuiesc făcute rigolele și acostamentul ca să protejăm ceea ce s-a 

făcut până acum. 
Domnul primar – pe Fântâna Crucii este prevăzut șanț betonat cu ”biscuiti” și costă mult. Nu cred că ne încadrăm să-l 

facem. 
Domnul consilier Apetrei Cristian – la Râpa Mare așa rămâne? 
Domnul primar – am prins pentru programul Anghel Saligny. 
Doamna consilier Crețu Luminita – care este soluția cu privire la majorarea prețurilor? 
Doamna Neacșu Lăcrămioara – trebuie făcută o situație a lucrărilor care urmează a fi executate. 
Doamna consilier Crețu Luminita – și dacă nu mai sunt bani, ce facem? 
Domnul consilier Stan Neculai – să facem strict ce este de făcut. 
Domnul primar – în bugetul local sunt doar banii alocați astăzi, să presupunem că va mai fi o rectificare de buget dar 

tot nu acoperim toată suma. 
Domnul Tarș Dorinel – unde prioritizăm lucrările? La Negritești vor tăia asfaltul ca la DN 15? 
Domnul primar – da, procedează ca la DN 15. 
Domnul consilier Apetrei Cristian – în Luncași pentru ce este făcut s-a plătit ceva? 
Domnul primar – tot ce este făcut este plătit. A fost un contract multianual. În funcție de banii disponibili s-au efectuat 

lucrările. 
Doamna Crețu Luminița – atunci și restul lucrărilor să se facă în funcție de ce bani sunt în buget. 
Domnul primar – să se constituie o comisie din care să facă parte și doi consilieri locali care să meargă pe teren și să 

stabilească ce este prioritar. 
Domnul primar – trebuie făcut la contract un act adițional, aprobat prin hotărâre de consiliu local. 
Doamna secretar – să pregătească doamnele de la urbanism și achiziții documentele și voi face convocarea. 
Doamna Crețu Luminita – numiți comisia și să stabilească ce mai este de făcut. 
 
Domnul consilier Taraș Dorinel – comuna Podoleni nu poate adera la programul de cadastrare gratuită? 
Domnul primar – din cele trei contracte încheiate nici unul nu a fost definitivat. La Costișa s-a definitivat dar consiliul 

local pe lângă banii prevăzuți în contractele de finanțare de 60 lei/imobil au aprobat suplimentarea sumei. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – la următoarea finanțare să luăm și noi în calcul majorarea sumei și poate găsim pe 

cineva care să ducă la bun sfârșit contractul. Sunt oameni care nu au bani dar vor sa-și cadastreze imobilele. 
Doamna Tuduran Neonela – la următoarea finanțare demarată de OCPI, vă voi aduce la cunoștință. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – comuna Podoleni are rezervă de teren arabil? 
Domnul primar – sunt mici bucățele de aproximativ 10 prajini. Nu deținem suprafețe mari, compacte. 
 
Domnul Macovei Dumitru – am făcut o cerere să vină o comisie să vadă situația drumului precum și a podului care 

trebuie reparat. 
Domnul primar –orice sesizare legată de pod trebuie făcută la ANRS. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – dacă s-ar putea face un pod de trecere acolo, ar fi și locuri de casă. 
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Domnul consilier Apetrei Cristian – prin programul Anghel Saligny se poate demara și proiect pentru extindere gaz? 
Domnul primar – nu, doar pentru localitățile unde nu există rețea de gaz metan. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – la cererea de astăzi cu programul Anghel Saligny sunt numai lucrările de asfaltere 

sau și podețele la intrările pe proprietățile oamenilor? 
Domnul primar - și intrările sunt prevăzute. 
 
Domnul consilier Chelariu Ilie – Nemaifiind alte discuții, declar ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR GENERAL, 
                      Ilie Chelariu                                                                          jr. Anca-Lenuța Iovu 

 
 
 
 

Întocmit,  
jr. Neonela Tuduran 

 


