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Nr. 4212 din 04.10.2021 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 4 octombrie 2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Podoleni, 

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 276 din 1 octombrie 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, Grasu Adrian-Nicolae și  Mihai Dumitru–Daniel. 
La ședință mai participă: din cadrul primăriei doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – inspector UAT. 
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 28 septembrie 2021; 
II. Proiecte de hotărâri (nr. 66): 

1. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de 
interes local, 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 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. 

Doamna consilier juridic Tuduran Neonela face o precizare cu privire la sumele rectificate la bugetul local, acestea 
fiind notate greșit în procesul verbal din 28.09.2021, astfel: suma de 4,4 mii lei de la capitolul bunuri și servicii sunt pentru 
plata unor  facturi, care din eroare i-am notat ca fiind pentru mutarea sirenei de alarmare SVSU. Pentru mutarea sirenei 
de alarmare SVSU sunt necesari cei  3,5 mii lei cu virare de credite la capitolul 61.02.  Iar la capitolul cultură pentru revizia 
centralei este vorba despre 500 de lei, nu 5 mii lei. 

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

II. Proiecte de hotărâri: 
1. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Podoleni, județul Neamț”; 
Domnul consilier Chelariu Ilie  – Discuţii? 
Doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – se propune modificarea devizului general, conform O.G. nr. 15/2021 prin 

aplicarea coeficientului și modului de calcul prevăzut de această ordonanță. Este vorba tot despre un deviz estimativ, 
pentru că după fiecare lucrare se va întocmi o situație de plată căreea i se va aplica formula prevăzută de OG nr. 15. S-a 
constituit o comisie care a mers pe teren și a stabilit ce lucrări vor mai fi efectuate pentru a ne încadra în banii de care 
dispunem, astfel încât ca infrastructura realizată până acum să nu aibe de suferit. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – ar trebui să se specifice ce lucrări a stabilit comisia să se efectueze. 
Doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – voi face copii și voi înmâna și celor care nu au procesul verbat întocmit de 

comisie. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – am înțeles că la Fântâna Crucii rigola nu se mai poate realiza pentru că sunt 

gardurile cetățenilor. Dacă noi modificăm devizul / proiectul, există riscul să vină constructorul și să spună că nu ne mai 
acordă garanția și să o pierdem? 

Domnul primar – nu pierdem garanția pentru că orice modificare se face prin dispoziția dirigintelui de șantier, iar 
deciziile finale le i-au specialiștii. 
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Domnul consilier Taraș Dorinel – la Negritești s-au apucat să lucreze la capetele de pod, dar după cum discutasem 
anterior era vorba să se facă un pic mai largi. Sunt doi cetățeni de la Negritești care vor să expună această problemă. 

Domnul Gălușcă Alexandru – capetele de pod la care lucrează constructorul sunt foarte înguste, ori pentru fiecare 
stradă trebuie avut în vedere și accesul unor mașini mai mari. Mai sunt și alte nereguli cu privire la faptul că nu au fost 
mutate sursele de apă, drumul nu este drept, sunt marcaje pe care nu le înțelegem. Cred că proiectul trebuia supus 
dezbaterii publice. 

Domnul primar – o să mergem pe teren și o să vedem despre ce este vorba. Drumurile au fost proiectate pe lângă 
sursele de apă, acelea sunt fântâni, doar nu trebuiau acoperite. 

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   12  voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată.  
 
Domnul consilier Chelariu Ilie – 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 

 


