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Nr.  4697 din 03.11.2021 

 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 3 noiembrie 2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Podoleni, 

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 309 din 2 noiembrie 2021 
 
 
 

La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 15 și delegatul sătesc, domnul Luca Ioan. 
Lipsesc domnii consilieri Archip Narcis-Adrian, Bocancea Ioan și Mihai Dumitru-Daniel. 

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 Crăivan Dumitru, care dă citire ordinii de zi: 
I. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 28 octombrie 2021; 
II. Proiecte de hotărâri (nr. 76): 
1. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Comisia de evaluarea probei de interviu pentru 

concursul de ocupare a funcției de director al Școlii gimnaziale ”Alexandru Podoleanu”. 
Domnul consilier Crăivan Dumitru – Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva?  
Cu 12 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.  

Domnul viceprimar anunță că are un interes personal în adoptarea hotărârii, drept pentru care nu votează. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
I. Aprobarea procesului – verbal al ședinței din data de 28 octombrie  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  12 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

II. Proiecte de hotărâri: 
1. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Comisia 

de evaluarea probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcției de director al Școlii gimnaziale 
”Alexandru Podoleanu”; 
       Își face prezența domnul consilier Bocancea Ioan. 

Domnul consilier Crăivan Dumitru  – Discuţii, propuneri? 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – propun pe domnul Bocancea Ioan 
Domnul Taraș Dorinel – propun pe doamna Râza Mariana. 
Domnul consilier Crăivan Dumitru – supunem la vot propunerile: 
Cine este pentru domnul Bocancea Ioan? - 3 voturi ”pentru” 
Cine este pentru doamna Râza Mariana? – 9 voturi ”pentru”.  
Domnul consilier Crăivan Dumitru  – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
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Domnul consilier Crăivan Dumitru – Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? 
Cu   12 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
Discuții: 
 Domnul consilier Taraș Dorinel – este prezent domnul Căliman Constantin administrator S.C. Ecoserv 
care dorește să ne prezinte o situație. 
 Domnul Căliman Constantin – am depus la primăria comunei Podoleni o adresă prin care am solicitat 
rezolvarea pe cale amiabilă a unei situații referitoare la faptul că în tarlaua ”Semnal”, tarla lucrată de 
societatea noastră, au apărut două cadastre care se suprapun peste proprietățile cetățenilor care au 
contracte cu societatea noastră. Această situație are implicații economice pentru noi și trebuie remediată 
cât mai urgent, altfel ne vom adresa instanței. 
  Domnul primar – așa cum v-am spus această problemă nu este de competența primarului sau a  
registrului agricol, aceste modificări se fac de către cel care a făcut cadastru cu avizul OCPI. 
 Domnul consilier Taraș Dorinel – cadastrarea nu s-a făcut după un plan parcelar eliberat de primărie? 
 Domnul primar – sunt unii cadastriști care solicită, alții nu. Cine a întocmit cadastrele? 
 Domnul Căliman Constantin – cadastrul se face doar în baza tabelului de parcelare vizat de primărie. 
Un cadastru este întocmit de domnul inginer Pamp și unul de un alt cadastrist. 
 Domnul primar – o să discut cu domnul inginer și o să încercăm rezolvarea problemei. 
 
 Domnul consilier Crăivan Dumitru – Nemaifiind alte discuții, declar ședința închisă. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                           SECRETAR GENERAL, 
                      Dumitru Crăivan                                                                          jr. Anca-Lenuța Iovu 

 
 
 
 

Întocmit,  
jr. Neonela Tuduran 

 


