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Nr. 4596 din 28.10.2021 

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

convocată de Primar prin Dispoziţia nr. 302 din 22 octombrie 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, doamna Archip Andreea-

Alexandra și Dăscălescu Gina-Maria – referent impozite și taxe locale. Din afara instituției participă domnul 
Zavate Iacob-Adrian. 

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 4 octombrie 2021; 

II. Proiecte de hotărâri (de la nr. 63 la nr. 65 și de la nr. 67 la nr. 73): 
1)  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  
2) Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul III – 2021; 
3)  Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesiune 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, județul Neamț;  

4) Hotărâre privind aplicarea prevederilor capitolului II din O.U.G. 69/2020;  
5)  Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;  
6) Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021;  
7)  Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA NEAMŢ în vederea  exercitării votului;  
8) Hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Podoleni;  
9) Hotărâre privind  alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Podoleni; 
10) Hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 46 din 26 august 2021;  
III. Petiții; 
IV. Informări, întrebări, interpelări. 

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, 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 4 octombrie 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 primar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii, propuneri? 
Propuneri: 
Domnul Chelariu Ilie – propun pe domnul consilier Crăivan Dumitru. 
Domnul consilier Chelariu Ilie – Supun la vot propunerea: 
 Cine este „pentru”? 
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 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  14 voturi „pentru” propunerea  a fost aprobată. 
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. 
2. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul III 

– 2021; 
Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Doamna Archip Andreea-Alexandra – inspector contabilitate – prezintă execuția bugetară pe secțiunile de 

funcționare și dezvoltare, venituri și cheltuieli la data de 30.09.2021. 
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 aprobarea documentației de atribuire aferente 

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 
1, județul Neamț;   

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Domnul viceprimar prezintă relații cu privire la Master Plan, contribuția comunei Podoleni. Precizează de 

asemenea că licitația cu privire la funcționarea gropii ecologice de la Girov a fost contestată și că în prezent nu 
este funcțională așa cum prevedea proiectul. 

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 aplicarea prevederilor capitolului II din O.U.G. 
69/2020; 

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Doamna Dăscălescu Gina Maria – se referă la anularea dobânzilor, penalităţilor şi toate accesoriile aferente 

obligaţiilor bugetare principale, cu condiția ca obligațiile principale să fie achitate la zi. 
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. 

Domnul primar – această hotărâre să fie promovată atât pe pagina de internet a primăriei cât si  prin anunț 
la sediu. 
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5. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2022;  

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Doamna Dăscălescu Gina Maria – impozitele se vor majora conform ratei inflației. Se propune majorarea 

taxei  pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului ambulant, respectiv 100 de lei și introducerea 
taxei de 20 lei pentru efectuarea procedurilor care reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din 
extravilan. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – au mai fost urmăriți? 
Domnul viceprimar – au fost, însă sunt foarte agresivi în limbaj. Problema e că în timpul zilei vin să 

plătească dacă sunt prinși, dar pentru după amiaza sau sâmbăta și duminica e o problemă. 
Domnul primar – poliția nu poate să-i amendeze, de aceea ,m-am gândit să majorez taxa. 
Domnul consilier Apetrei Cristian – ar trebui să- i putem urmări și noi consilierii și să-i trimitem să plătească. 

Propun o taxă de 300 de lei. 
Domnul consilier Archip Narcis Adrian - propun media celor două sume, adică 200 lei. 
Domnul consilier Bocancea Ioan – cred că și 200 și 300 de lei sunt sume prea mari, și o să ne aflăm în 

siuația în care nu vor mai plăti deloc. Propun 150 de lei. 
Domnul consilier Archip Narcis Adrian – de acord, să fie 150 de lei. 
Domnul consilier Chelariu Ilie –, cine este pentru 150 de lei – 15 pentru.  
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 rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru 
anul 2021;   

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Doamna Archip Andreea-Alexandra – s-au primit de la AJFP Neamț 50 mii lei pe care i-am redirecționat la 

proiectul Modernizare drumuri de interes local, de asemnea la bugetul local s-au încasat mai mulți bani decât 
am prevăzut în buget, iar cei 20 mii lei i-am redirecționat tot către proiectul Modernizare drumuri de interes 
local. 

Domnul consilier Taraș Dorinel - propun ca 2.000 de lei să fie alocați la capitolul cultură – cărți pentru 
Biblioteca comunală.  

Domnul consilier Chelariu Ilie – Supun la vot propunerea: 
 Cine este „pentru”? 
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? Cu  15 voturi „pentru” propunerea  a fost aprobată. 
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. 

7. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ în vederea  exercitării votului;  

Domnul primar – există posibilitatea votului împotrivă, însă atâta timp cât aceste costuri nu ne afectează, ar 
trebui să votăm pentru, ca să nu ne aflăm în situația în care ar trebui să revenim asupra hotărârii, mai sunt 
dosare pe rolul instanțelor pentru recuperarea sumelor. 

Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Domnul consilier Chelariu Ilie – Avizul comisiilor: 
Aviz comisia juridică – favorabil; 
Aviz comisia economică  - favorabil; 
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Aviz comisia de muncă    - favorabil. 
Domnul consilier Chelariu Ilie – Supun la vot proiectul de hotărâre: 

 Cine este „pentru”? -  14  
 Cine este „împotrivă”? 
 Se abține cineva? – doamna consilier Crețu Elena-Luminița se abține. 

Cu 14 voturi „pentru” hotărârea a fost adoptată. 
8. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni;  
Doamna Neacșu Elena-Lăcrămioara – este vorba despre actualizarea terenurilor pășune. Suprafețele se 

trec pe trupuri de pășune pentru a se putea efectua cadastrarea lor.  
Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Domnul consilier Taraș Dorinel – în urma unei discuții cu domnul Roșu, referitor la suprafața de 6,33 ha, 

spunea că la APIA are eligibil doar 5 ha. Nu deține în realitate suprafața? 
Domnul primar – cred că deține această suprafață, doar că APIA digitalizează doar suprafețele eligibile, 

dacă pe suprafața respectivă există stuf, papură e clar că nu este eligibilă. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – după efectuarea documentațiilor cadastrale solicităm și noi câte o copie. 
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. 

9. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
comunei Podoleni; 

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. 

10. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 46 din 26 august 2021;  
Domnul consilier Chelariu Ilie – Discuţii? 
Doamna Tuduran Neonela – s-a primit de la Instituția Prefectului, procedură prealabilă pentru hotărârea 46, 

motiv pentru care s-a dispus inițierea revocării acesteia. 
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. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – menționez că desființarea posturilor a fost un vot de blam față de 
activitatea domnului administrator. 
III. Petiții – nu sunt. 
IV. Informări, întrebări, interpelări. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – de ce nu funcționează Ghișeul.ro? Mai am o propunere ca în punctul La 
Duzi, să putem valorifica pomii existenți și să înființăm o plantație nouă. 

Domnul primar – da, trebuie un plan și acordul Ocolului Silvic Gârcina. Fostul administrator public domnul 
Iftime Petru demarase o astfel de procedură dar nu mai știu în ce stadiu a rămas. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – ar trebui să plantăm ceva ce poate fi valorificat. 
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Își face prezența doamna Asandului Stoica Simona care prezintă motivele pentru care nu funcționează 
aplicația ghișeul.ro în baza contractului încheiat cu Alfa Bank și că în prezent ne aflăm în negocieri cu Banca 
Comercială. 

Domnul consilier Taraș Dorinel – cine administrează pagina de facebook a primăriei. 
Doamna Asandului Stoica Simona – m-am ocupat și eu. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – propun ca pagina de facebook să fie atașată sit-ului primăriei. 
Domnul consilier Chelariu Ilie – domnul vice, cu podul de pe vale credeți că se mai rezolvă ceva? 
Domnul viceprimar – avem în plan. 
Domnul consilier Apetrei Cristian – pregătiți lemnul și mă ocup eu. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – șoferii ce fac pe perioada vacanței elevilor? 
Domnul viceprimar – domnul Mocanu este în concediu, iar domnul Săndulache lucrează, două zile a fost 

pentru fișa medicală, aviz psihologic, etc. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – propunem ca unul din șoferi să stea la ușă pentru verificarea certificatului 

verde, astfel încât doamnele să-și facă treaba. 
Domnul primar – nu cred că două ore pentru fiecare e o problemă, iar dacă puneam paznicii sau șoferii 

apăreau discuții de genul, cine ne verifică pe noi, si am vrut să evit astfel de discuții.  
Domnul consilier Chelariu Ilie – la parcul mic din Luncași ar trebui lăsată o fată de la Legea 416 să se 

ocupe de curățenie numai acolo. 
Domnul viceprimar – este o fată care se ocupă doar acolo, dar are de efectuat doar două zile. 
Domnul consilier Taraș Dorinel – în locurile unde sunt amplasate casetele de ecologizare se depozitează 

gunoi pe lângă acestea. Cred că ar trebui puse niște pubele de o tonă, iar când vin mașinile de gunoi să ridice 
și de acolo. 

Domnul primar – nu este o soluție asta, deoarece contractul de salubrizare este încheiat cu colectarea 
gunoiului ”din poartă în poartă”. 

 
 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 


