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Nr. 3153 din 28.07.2021 

 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi 28 iulie 2021 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Podoleni, 

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 195 din 22 iulie 2021 

La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din totalul de 15 și delegatul sătesc, domnul Luca Ioan.  
La ședință mai participă: doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – inspector UAT, iar din afara instituției domnul Buhușanu 

Bogdan și 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 Taraș Dorinel – președinte de ședință - știe cineva de ce se face ședința astăzi? 

Domnul viceprimar – de ce se filmează? Cred ca trebuie să fie acordul consilierilor dacă ședința se filmează. 

Domnul Bocancea – suntem de acord, nu avem nimic împotrivă. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – vă răspund tot eu, o persoană trebuia să prezinte un raport de activitate iar o alta avea 
de dat explicații în legătură cu o petiție, potrivit căreia a construit, a turnat beton, pe domeniul public din fața proprietății altei 
persoane. De asemenea, grupul PSD-ului constat că nu vă interesează ce se întâmplă în comună. Situațiile referitoare la 
lemne sau a carburantului nu am solicitat-o pentru că așa am vrut noi. Cunoașteți cât consumă o mașină la primărie?  Sunt 
consumuri foarte mari. 

Domnul consilier Bocancea Ioan – dacă aveți situații concrete spuneti-le. 

Domnul viceprimar – lemnele sunt stocate, s-a făcut foc la cămin, domnul Chelariu știe. Referitor la consumul de 
motorină, nu poate viceprimarul să verifice bonurile. 

Domnul consilier Chelariu Ilie – cât foc s-a făcut la cămin, că tot dumneavoastră ați spus într-o ședință că pentru a 
încălzi căminul trebuie să faceți foc o noapte întreagă. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – referitor la raportul solicitat domnului administrator public, trebuie să înțelegeti că nu 
avem ceva cu persoana care ocupă această funcție ci cu funcția în sine, pentru că așa cum comuna a avut un administrator 
în persoana domnului Iftime care nu a făcut nimic, constatăm acum că după șase luni domnul administrator prezintă un 
raport cu activitate zero.  Pentru acest motiv, grupul consilierilor PNL am inițiat un proiect de  hotărâre pentru desființarea 
funcțiilor de administrator public și consilier personal. Consilierii locali trebuie să înțeleagă puterea pe care o are consi liul 
local că reprezentăm legislativul iar dacă, consiliul local aprobă ceva, executivul trebuie să ducă la îndeplinire, dacă dorește 
să solicite un raport de activitate altei persoane din cadrul instituției poate să o facă.  

Domnul consilier Bocancea Ioan – ca lider de grup al PSD, am purtat o discuție cu colegii mei și am ridicat problema 
referitoare la activitatea administratorului public și să discutăm lucrurile așa cum sunt. Astăzi nu vom primi nici un răspuns 
nici de la administrator nici de la domnul primar. Dacă aș fi în locul vostru aș fi făcut la fel, doar mi -aș fi dorit să fie și ei 
prezenți aici să răspundă. Toți am venit aici ca reprezentanți ai comunei și trebuie să urmărim interesele comunei.  

Domnul consilier Taraș Dorinel – aveau ocazia să fie prezenți, doar că au mutat ședința astăzi, deși ei vin mâine în 
localitate. 

Doamna consilier Crețu Luminita – cand ai de prezentat un raport nu îl pui în mapă, vii și ți-l prezinți. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – doamna Neacșu, ne puteți prezenta un punct de vedere referitor la petiția doamnei 
Tîrșu? Această petiție este din data de 25.06.2021 și astăzi suntem în 28.07.2021, persoana ne poate da în judecată că nu 
a primit nici un răspuns în termenul legal de 30 de zile. 

Domnul viceprimar – s-a trimis adresă domnului Croitoriu Alin să spună dacă a avut autorizație pentru a turna beton.  

Domnul consilier Apetrei Cristian – la mine nu s-a mai verificat, s-a dat direct amenda în termen. 

Doamna consilier Crețu Luminița – domnul viceprimar, nu se putea verifica la primărie daca are autorizație, trebuia sa 
mai trimiți adresă? 

Domnul consilier Chelariu Ilie – doamna Neacșu, are sau nu autorizație? 

Doamna Neacșu Lăcrămioara – nu are. 

Domnul consilier Chelariu Ilie – dar pentru construcție are? 

Doamna Neacșu Lăcrămioara – pentru construcție are autorizație. 
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Domnul consilier Chelariu Ilie – o sa vă rog să ni le prezentați. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – în petiție se arată că a ocupat cu podețul 13 ml din suprafața aferentă proprietății. Eu 
propun ca într-un termen de 10 zile începând de astăzi să demoleze podețul și să aducă terenul la starea inițială.  Trebuie să 
formulăm un punct de vedere către petiționar. Ce-i răspundem? 

Doamna Neacșu Lăcrămioara – acolo este drum județean, trebuie făcută adresă la Consiliul Județean.  

Domnul viceprimar – am început cu sfârșitul ședinței, să revenim la ordinea de zi. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – trecem la ordinea de zi: 

Solicităm introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre inițiat de un număr de șapte consilieri, respectiv 
Proiect de hotărâre privind desființarea funcției de conducere de Administrator Public și a funcției de Consilier personal 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi: 
 Cine este „pentru”? - 7 voturi (membri PNL) 
 Cine este „împotrivă”? – 0 
 Se abține cineva? 8 abțineri. (membri PSD) 
Suplimentarea ordinii de zi nu a fost aprobată. 
Domnul consilier Bocancea Ioan – noi propunem sa-l introducem pe ordinea de zi la ședința din luna august, nu pot 

vota mișelește, mi-aș dori să fie și ei prezenți. Mă abțin astăzi, dar susțin propunerea voastră.  

Președinte de ședință, dă citire ordinii de zi potrivit Dispoziției privind convocarea: 
I. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 24 iunie 2021; 
II. Proiecte de hotărâri : 

1. Hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din satul Podoleni, comuna Podoleni ; 
2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;   
3. Hotărâre privind participarea comunei Podoleni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;   
4. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pentru trimestrul II – 2021;   
5. Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021;   

III. Petiții; 
IV. Informări, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – 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.  

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
I. Aprobarea procesului – verbal al ședinței din data de 24 iunie  2021;  
În conformitate cu prevederile Codului administrativ, Secretarul General 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre  privind atribuirea denumirii unei străzi din satul Podoleni, 

comuna Podoleni;   
Domnul consilier Taraș Dorinel – Discuţii? 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;  
Domnul consilier Taraș Dorinel – Discuţii, propuneri? 
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Propuneri: 
Domnul viceprimar – propun pe domnul consilier Chelariu Ilie. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Supun la vot propunerea: 
 Cine este „pentru”? 14 voturi „pentru”. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică        - favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind participarea comunei Podoleni la Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto național; 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Discuţii? 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pentru trimestrul II 

– 2021; 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Discuţii? 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 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 viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru 

anul 2021; 
Domnul consilier Taraș Dorinel – Discuţii? 
Doamna Archip Andreea Alexandra prezintă raportul proiectului de hotărâre. 
Doamna consilier Crețu Luminița – 15.000 lei cheltuieli de funcționare. Ce înseamnă? 
Doamna Archip Andreea Alexandra – alte bunuri si servicii, consumabile, energie, gaz și salarii. 
Domnul consilier Stan Neculai – dacă s-au luat banii de la extendire gaz înseamnă că nu se mai face extinderea prin 

primărie? Se va face direct la Del Gaz? Trebuie lămurită problema asta.  
Domnul consilier Bocancea Ioan- de ce nu se face nimic cu cadastrarea? 
Domnul consilier Taraș Dorinel – domnul administrator în raport a trecut că a solicitat oferte pentru ridicare gunoi și 

cadastru. Observați că din ce s-a propus la aprobarea bugetului nu s-a realizat aproape nimic.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – 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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III. Petiții 
Domnul consilier Taraș Dorinel – revenim la petiția doamnei Tîrșu Mariana prin care aduce la cunoștința consiliului local 

faptul că vecinul din partea vestică i-a betonat aproximativ 13 ml în fața proprietății sale, solicitând totodată un punct de 
vedere referitor la informarea autorităților competente ori la eliberarea autorizației de construire.  

Domnul consilier Chelariu Ilie – dacă există autorizație pentru magazin, am înțeles că s-a depășit suprafața construită 
prevăzută de lege, există acordul vecinilor, nu trebuia să existe și acordul consiliului local? 

Doamna Neacșu Lăcrămioara – când a cumpărat, terenul era deja împrejmuit. 
Domnul consilier Bocancea Ioan – am o propunere, să se filmeze și ședințele următoare să se vadă că suntem pentru 

comună. De asemenea,să supunem la vot cine este pentru ca proiectul cu desființarea funcțiilor de administrator public și 
consilier personal să fie introdus pe ordinea de zi a sedinței odinare din luna august. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – cine este pentru? 15 voturi pentru. 
Domnul consilier Apetrei Cristian  - ce-i răspundem doamnei Tîrșu? Doamna Neacșu, cu construcția este in regulă? Că 

dumneavoastră o să răspundeți. 
Doamna Neașu – da este în regula, are avize, autorizație. 
Domnul consilier Mândrilaș Mihai – noi putem propune dar nu putem lua măsuri. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – merg pe propunerea prezentată anterior, de a demola în termen de 10 zile. Am 

constatat neregula iar măsura urmează a fi dusă la îndeplinire.  
Domnul viceprimar – consiliul județean trebuie sa i-a măsuri în acest caz, că este drum județean acolo. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – doamna jurist vă rugăm să ne ajutați cu adresa către Consiliul județean Neamț și către 

Inspectoratul de Stat în Construcții. 
IV. Informări, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – mai este un pic și începe școala, avem garanția că se vor putea desfășura cursuri în 
Grădinița cu patru grupe? 

Domnul viceprimar – da, lipsește doar autorizația de la DSP, iar ieri am fost si am depus documentația.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – am mai avut discuția asta cu privire la geamul de casierie, nu poate fi facut un pic mai 

înalt, modernizat, o mână de var în interiorul primăriei nu poate fi dată? 
Domnul viceprimar – s-au montat aparatele de aer condiționat, urmează și curățenia.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – aș mai avea o propunere, porțile din spatele primăriei să rămână deschise iar între 

clădirea poștei și clădirea primăriei să se amenajeze o parcare pentru salariații primăriei, ca locurile din față să rămână 
libere pentru cei care au treabă la primărie, la dispensar, școală, etc. 

Domnul Macovei Dumitru – s-a făcut recepția la balastarea străzilor? Cat s-a plătit pentru strada mea, ca nici nu a fost 
autogrederul pe acolo, am împraștiat singur balastul. 

Domnul viceprimar – pe strada dumneavoastră au fost duse două rabe de balast și a fost și autogrederul.  
Domnul consilier Taraș Dorinel – am participat la recepția drumului de la DGRS și vă spun că nu s-a respectat proiectul. 

Drumul este denivelat, unde a fost posibilitate să se meargă drept nu s-a mers, marginile stânga-dreapta nu sunt drepte. De 
asemenea, din proiectul mare referitor la Modernizarea drumurilor cum defalcăm aceste lucrări?  Celelalte străzi care sunt 
făcute nu sunt finalizate, mă refer la acostamente, marcaje, etc. 

Doamna Neacșu Lăcrămioara – sunt defalcate pe situații de lucrări și financiar. 
Domnul Macovei Dumitru – domnul viceprimar, ce măsuri ați luat cu Rîmbu cu gunoiul și cine repară dala de la podețul 

peste Calniș? 
Domnul viceprimar – pe Rîmbu l-am pus să încarce și să-l ducă unde trebuie, iar podețul trebuie reparat de cei de la 

DGRS, este podețul lor, ei ar trebui să facă solicitare pentru fonduri.  
 

 Domnul consilier Taraș Dorinel – Nemaifiind alte discuții, declar ședința închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 SECRETAR GENERAL, 
                                             DORINEL TARAȘ                                                                                       jr. ANCA-LENUȚA IOVU 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
jr. NEONELA TUDURAN 


