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Încheiat astăzi 16.11.2018 în sedinta 
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consil
        Domnul Primar:buna ziua  domnilor consilieri
Tămășeni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului pre
         Se constată şi se înregistreaz
art.40 din Legea 215/2001 privind administra
completările ulterioare,sedinţa Consiliului Local  este legal constituit
lucrările.Participă de drept primar
al comunei. 

D-l  Presedinte de sedință
de hotărâri: 
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgen
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
2.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum 
în COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAM
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
3.Proiect de hotărâre privind vânzarea a unui teren,proprietate privata a comunei T
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contul
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exerci
2018 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
6.Proiect de hotărâre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu apartinând 
domeniului public al comunei T
serviciului universal. 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de prest
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
8.Discutii 
          Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un proiect de hot
aprobarea ocupării temporare a suprafetei de
pentru realizarea investitiei,,Înfiin
Doljesti,Buruienești,rotunda și Buhonca,judetul Neam
           Nemaifiind alte proiecte d
supune spre aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se apro
„pentru”. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

                           PROCES VERBAL 

.2018 în sedinta ordinara  a Consiliului Local T
ţia Primarului nr. 241/09.11.2018,şedinţă ce are loc la sediul Prim
țe a Consiliului Local începând cu orele 09,00. 

domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
eni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului pre

se înregistrează prezenţa a  15 consilieri locali , deci în conformi
egea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată
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 de drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan și  d-na Căliman Alina

ță, Iosub Iosif ,dau citire ordinii de zi care cuprinde urm

râre privind acordarea unor ajutoare de urgență 

râre privind privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor 
i alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019

ENI, JUD NEAMŢ 

râre privind vânzarea a unui teren,proprietate privata a comunei T

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  bugetar la data de 30 iunie 2018

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  bugetar la data de 30 septembrie  

râre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu apartinând 
domeniului public al comunei Tămășeni pentru activități postale desfășurate sub obligativitatea 

râre privind aprobarea incheierii unui contract de prestări servicii 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un proiect de hot
rii temporare a suprafetei de 2000 mp,teren din domeniul public al comunei T

pentru realizarea investitiei,,Înființare distributie gaze naturale si bransamente comuna Doljesti cu satele 
și Buhonca,judetul Neamț. 

Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de adăugat pe ordinea de zi,d-nul
spre aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 15

ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 
 ce are loc la sediul Primăriei 

bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
eni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului președinte. 

nformitate cu prevederile 
,republicată cu modificările şi 

ă  şi poate să-şi înceapă 
liman Alina Cristina secretar 
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râre privind privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor 
abile în anul fiscal 2019 

râre privind vânzarea a unui teren,proprietate privata a comunei Tămășeni 

iului  bugetar la data de 30 iunie 2018 

iului  bugetar la data de 30 septembrie  

râre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu apartinând 
ășurate sub obligativitatea 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un proiect de hotărâre privind 
2000 mp,teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

are distributie gaze naturale si bransamente comuna Doljesti cu satele 

nul presedinte de sedinta 
 proiectul ordinii de zi cu 15 voturi 



 D-l președinte de ședință: supun la vot procesele verbale al sedintei consiliului local din data de 
16.10 și 26.10.2018. 
 Se aprobă procesele verbale cu 13 voturi „pentru” și doua voturi ,,abtinere(Pârțac Octavian și 
Neculai Anton). 
            D-nul președintă de ședință: să trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Se înscrie la cuvând d-l consilier local Cântaciu Emanuel. 
           D-l consilier Cântaciu Emanuel :având în vedere ancheta sociala a d-lui Moraru Ignat prin care  
d-l primar propune acordarea sumei de 6000 lei,suma pentru reconstructia casei,da?Eu aș spune la vot 
,propunerea ca Localserv sa ajute la reconstructia casei.De Localserv nu am mai auzit nimic de ceva 
timp si ar fi ceva...un plus. 
 D-l primar:Local serv lucreaza acolo,nu vor lua nici un ban,doar materialele vor fi platite. 
 D-l consilier Cântaciu Emanuel:asta era si intentia,fara maopera. 
 D-l primar:este un caz umanitar si nu poti să pui manopera.Si celalalt ajutor este pentru baiatul 
de la Adjudeni,care este in carucior,fara un picior. 
           D-nul presedinte de ședință: Daca nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare .  
          D-l președinte de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri?Se aproba proiectul de hotarare cu 15 voturi ,,pentru”  . 
          2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi 
taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 în 
COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAMŢ 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul  presedinte de sedinta : Cum s-a votat pe comisii acest proiect de hotarare?Aviz favorabil 
de la toate cele trei comisii. 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton.referitor la acest proiect de hotărâre,m-am uitat si pe celelalte 
proiecte din anii anteriori și taxa pentru starea civila a fost introdusă în mandatul acesta.Având în vedere 
ca mai  bine de jumatate din locuitorii acestei comune sunt plecati,iar pentru persoanele juridice taxa 
este de 10 lei iar pentru unele societati care au numai sediul social si activitate in comuna,sunt scutiti cea 
ce nu este prea corect.As vrea sa fac un amendament,taxa de 5 lei  pentru persoane fizice și taxa de 10 
lei sa fie anulata intrucât consiliul local o poate face.Daca la persoanele juridice era pentru toti aceasi 
taxa era cât de cât acceptabil.Persoanele juridice la sediul social au activitate,deoarece mentin 
arhiva,elibereaza adeverinte,nu o face la punctul de lucru,tot la sediu și as propune ca taxa sa fie 0.Și a 
doua problema la eliberarea de autorizatii.Toate institutiile nu mai iau bani pentru reavizare.O 
autorizatie de constructie o data ce este eliberata,este eliberata in baza unor conditii,deci ea nu mai este 
valabila când nu mai respecti un criteriu prevazut de lege.Primaria este singura institutie care mai 
percepe aceasta taxa de reavizare,și aicea as propune sa o anulăm,deci taxa de 100 lei să fie numai 
pentru eliberare.Toate institutiile eliberează autorizatii in baza unor legi și agentul economic care nu 
respectă i se anulează sau ceva de genul........Numai la acestea doua. 
 D-l primar:daca am umbla la toate aceste taxe,cu ce va mai supravietui primaria Tămășeni?Nu 
cred ca ar fi o mare problema ca dai 5 lei,daca ajungem la toatea acestea nu mai luâm nici o taxa,nici un 
impozit.Toata lumea doreste sa facem ceva in comuna dar venim cu amendamente sa stopăm taxele si 
impozitele.Nu le-am marit,dar cu astea supravietuim. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:taxa de 5 lei in mandatul d-vs ati introdus-o.Impozitul pe venit care 
vine de la bugetul de stat nu mai este 40% de la anul vine 100%.Toti cetățenii angajati cu carte de 



munca,impozitul pe venit revine la primarie.Impozitul pe salarii se cheama impozit pe venit al 
cetateanului respectiv. 
 D-l președinte de ședință:supun la vot amendamentul d-lui Ghiuzan Anton:cine este 
pentru,împotriva și abtineri? 
 Se respinge amnedamentul cu 1 vot pentru(Ghiuzan Anton) și 14 voturi ,,abtinere,,. 
 D-l consilier Cântaciu Emanuel:la anexa 1 ce reprezinta valoarea,,valoarea impozabila  a cladirii 
exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite... 
 D-l consilier Dumea Emilian:0,1%din sumele aceastea ori cati mp. 
           D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri? 
            Se aprobă proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,, și 1 vot ,,abtinere,,(Pârțac Octavian Iosif)   
și 1 vot împotrivă(Ghiuzan Anton)    
           3.Proiect de hotărâre privind vânzarea a unui teren,proprietate privata a comunei 
Tămășeni  
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul  presedinte de sedinta : Cum s-a votat pe comisii acest proiect de hotarare?Aviz favorabil 
de la toate cele trei comisii. 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Nu se înscrie la cuvânt nici un consilier. 
           D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri? 
         Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru” și 3 voturi ,,abtinere,,(Dumea Cornel,Mihoc 
Ilie și Neculai Anton) 
          4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  bugetar la data de 30 
iunie 2018 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  
           Se inscrie la cuvânt: d-l consilier  Ghiuzan Anton.. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:veniturile din bazar,am observat ca s-a mărit dar totusi mic.Din 
calculele făcute de mine, reiese că într-o vinere vin numai 25 de comercianti,exceptând pe cei din 
comuna Tămășeni,dar din punctul meu de vedere nu cred ca vin in bazar numai 25 de agenti 
economici,cred că trebuie să fim un pic mai seriosi cu colectarea de taxe. 
           D-nul presedinte de ședință:supunem la vot proiectul de  hotărâre  : Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri? 
          Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru” și 4 voturi ,,abtinere,,(Dumea 
Cornel,Cântaciu Emanuel,Pârtac Octavian Iosif si Ghiuzan Anton) 
           5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a exerciţiului  bugetar la data de 30 
iunie 2018 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul presedinte de sedinta :Avize?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 
           D-nul presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  

Se inscrie la cuvânt: d-l consilier  Ghiuzan Anton.. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:ce reprezinta 3800 lei la bazar? 
D-l viceprimar:reparatia care s-a facut când s-a spart betonul  si s-au facut 6 mese. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:acolo este drum public,bazarul este in incita.6 mese consta 38 de 

milioane,1000 de euro?Si am mai vazut in acest exercitiu bugetar 125 mii la culte și in primul si in al 
doilea.Ala este un buget pe un semestru,asta este al doilea semestru. 

D-l primar:domnul Ghiuzan Anton are o nelamurire cu niste bani de la biserica. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:in primul buget apar 125 mii si in al doilea apar din nou. 



D-na contabil:tot asa se cumuleaza.Trimestru 2 e una,urmatorul pulseaza..si la sfârșitul anului 
iese total. 

D-l consilier Ghiuzan Anton:3800 lei la bazar pentru ce s-au cheltuit? 
D-na contabil:vidanjare. 
D-l consilier Ghiuzan Antion:la bazar vidanjare?nu a plouat din iunie ce vidanjare sa fie din 

iunie? 
D-na contabil:eu ma duc sa caut in dosar cheltuielile. 
Dna secretar:odata ce s-a votat un proiect de hotarare nu se mai poate reveni asupra lui. 
D-l președinte de sedinta:sărim proiectul numarul 5.Trecem la proiectul nr.6. 

           6.Proiect de hotărâre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu 
apartinând domeniului public al comunei Tămășeni pentru activități postale desfășurate sub 
obligativitatea serviciului universal. 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 

D-nul presedinte de sedinta : Cum s-a votat pe comisii acest proiect de hotarare?Aviz favorabil 
de la toate cele trei comisii. 
            D-nul Presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  

Se inscriu la cuvânt: d-l consilier  Ghiuzan Anton și Cântaciu Emanuel. 
D-l consilier Cântaciu Emanuel:eu vreau să fac un amendamnet la acest proiect si vreau sa 

propun cum s-a propus la toate celelalte proiecte de închiriere ca perioada de inchiriere sa fie 5 ani si un 
5 euro,minim. 

D-l primar:nu vred ca o sa vrea cei de la posta 5 euro.Lor le este expirat contractul și trebuie 
facut din nou licitatie. 

D-l Ghiuzan Anton:vreau sa fac si eu...5 euro/mp dar perioada de 4 ani.Evolutia economiei nu se 
stie de pe un an pe altul. 

D-l președinte de ședinta:supun la vot amendamentul d-lui Cântaciu Emanuel.Cine este 
pentru?Se aprobă amendamentul cu 13 voturi pentru ,2 voturi abtinere(Ghiuzan Anton și Antonică 
Ștefan) 

Se reiau discutiile la proiectul nr.5. 
D-na contabil arata consiliului local factura pentru serviciile de vidanjare. 
D-l consilier Dumea Emilian:am si eu o intrebare cum se stabileste procentul din banii care 

vin,veniturile,la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare? 
D-na contabil:ca si procent este o formula de calcul.La dezvoltare inseamna tot ce este 

investitie.Deci noi cand avem investitie trebuie sa avem acoperire pe sectiunea de dezvoltare.Nu ai bani 
acolo,duci de la sectiunea de functionare și îi dai acolo,ca sa acoperi asa incât bugetul sa fie echilibrat,să 
fie 0 la sfârșit,să nu ai excedent sau deficit. 

Revenim la discutii. 
D-na secretar:la proiectul de hotarâre nr.6 a fost aprobat un amendament iar acum supuneti la vot 

proiectul cu amendamentul d-lui Cântaciu. 
D-l presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul domnului 

Cântaciu: Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?  
Se aprobă  proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru ”  și 1 vot abtinere(Ghiuzan Anton). 

            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de prestări servicii 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
            D-nul Presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  

Nu sunt. 
D-l presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? 

Abţineri?  
Se aprobă  proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru ” . 

            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a suprafetei de 2000 mp,teren 
din domeniul public al comunei Tămășeni pentru realizarea investitiei,,Înființare distributie gaze 



naturale si bransamente comuna Doljesti cu satele Doljesti, Buruienești,rotunda și 
Buhonca,judetul Neamț. 
Initiator:Primar Lucaci Ștefan. 
            D-nul Presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  
Nu sunt. 

D-l presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare Cine este pentru ? 
Se aprobă  proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, . 
D-l presedinte de sedinta:revenim la proiectul inscris la punctul 5. 
Cine este pentru?Se aproba proiectul de hotărâre cu 8 voturi ,,pentru,,6 voturi 

,,abtinere,,(consilierii locali PACT,Neculai Anton și Mare Edmond) și 1 vot impotriva(Ghiuzan Anton). 
           9.Discutii 
           D-l presedinte de sedinta da citire celor doua cereri.Prima prin care d-na Chelaru Doina 
presedintele asociatiei Domidance solicita un spatiu pentru cursuri de dans iar a doua cerere prin care d-
na Andrici Maricica solicita un spatiu din caminul cultural pentru desfasurarea unor activitati 
extrascolare. 
 D-l primar:ambele vor aceeasi locatie. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:aceste cereri sunt adresate domnului primar,nu sunt adresate 
Consiliului Local.Rog sa reformuleze cererile. 
 D-l consilier local Dumea Cornel:domnul primar a constatat ca nu este competent si le-a 
directionat consiliului ,care este competent. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:sunt bine venite,dar daca ar face si mentiunea.....perioada?Având în 
vedere ca in contractul care este facut cu persoana care administreaza caminul cultural ,acolo prevede 
clauze(spectacole)aici daca este un program in interesul comunitatii. 
 D-na secretar:dumneavoastra stabiliti acum conditiile,o sa facem o adresa societatii si societatea 
va accepta sau nu.Nu stabileste societatea conditiile,sigura, ca d-vs le stabiliti. 
 D-l consilier Pârtac Octavian:după părerea mea ambele initiative sunt foarte bine venite pentru 
copii din comunitatea noastra.Sesizez faptul că trebuie să facem o diferenta fata de cei care beneficiaza 
de foloase materiale pentru care eu m-as gandi la o taxa prin care sa fie acoperite cheltuilelile iar cine 
face lucrul asta benevol,cu atât mai mult cu cât este din comunitatea noastra,poate să închirieze sau sa 
foloseasca spatiul acesta gratuit.Poate sa-și faca un program astfel incat intr-o parte a zilei.... 
 D-l președinte de sedinta:aș adăuga si eu in legatura cu prima cerere:tinând cont ca Do mi dance 
este o asociatie care percepe taxe pentru copii,eu am avut copii acolo si stiu despre ce este vorba,nu as fi 
de acord sa inchirieze spatiul fara sa plateasca. 
 D-l viceprimar:ori se da la unul ori la altul. 
 D-l consilier  Pârtac Octavian:si atunci cum spuneti? 
 D-na consilier Enasoaie Simona:dar scoala nu este suficient de mare pentru activitati 
extrascolare. 
 D-l consilier Pârtac Octavian:dar la scoala poti merge la ora 4? 
 D-na Enasoaie Simona:da,de ce nu.Dar pentru activitati extrascolare mai este clubul. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:din punctul meu de vedere acolo este societate comerciala spatiul se 
poate inchiria,dar la a doua cerere....... 
 D-na secretar,da la inchiriere se face proiect de hotarare cu licitatie publica. 
 D-l Ghiuzan Anton: d-na Andrici,cu titlu gratuit ca face in folosul comunității 
 D-na secretar:in Legea privind autoritățile publice locale spune ca autoritățile publice pot da  cu 
titlu gratuit persoanelor juridice,fara scop lucrativ si care desfășoara activitati in folosul comunitatii.Să 
înteleg că daca va fi initiat un proiect de hotarare pretul de inchiriere va fi de 5 euro?ca sa stiu ce 
comunic. 
 D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:daca se va initia un proiect de hotărâre poate sa participe 
oricine la licitatie,m-am gandit la o taxa care sa acopere macar cheltuielile având în veere că aceasta 
activitate a asociatiei aduce un beneficiu copiilor comunității. 



 D-l viceprimar:să pornescă licitatia de la un pret minim. 
 D-l presedinte de sedinta:la prima cerere percepem o taxa minima iar la a doua.... 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:s-a gandit bine doamna...altfel nu venea si facea cerere.E vorba de 
scena..... 
 D-l viceprimar:nu este vorba de sala mare.Este vorba de sala de la intrare in Camin. 
 D-l presedinte de sedinta:la prima cerere cine este pentru initierea unui proiect de hotarare? 
 Toti consilierii locali sunt deacord. 
 D-l presedinte de sedinta sa se gaseasca un alt spatiu. 
 D-l consilier Neculai Anton:pot sa-l foloseasca impreuna,doar nu il folosesc in aceasi zi. 
 D-l consilier Cântaciu Emanuel:alt spatiu nu mai este? 
 D-l primar:este sus un alt spatiu la fel de mare numai ca nu este incalzit,unde a fost Faraoanu. 
 D-l consilier Pârtac Octavian:bauiesc ca d-na Marcica ,daca a solicitat asta are morive 
intemeiate. 
 D-l primar:nu se pot face doua proiecte de hotarare pe acelasi spatiu,ati votat prima cerere.Pentru 
Marcica o sa facem sus la etajul 1. 

D-l presedinte de sedinta:da cuvantul d-lui Mihoc Adrian care solicita sprijin din partea primariei 
pentru Beltile din comuna.Primaria,acum 1 an de zile a trimis instiintari la oameni in legatura cu balta 
de la Adudeni,precum ca balta este concesionta.Consider ca cererile respective au fost foarte 
prietenesti,in continuare sunt oameni care  și-au inchis balta până în spatele cimitirului,au poduri peste 
belti,noi intentionam sa ne apucam de lucru și ca sa evit conflictul cu oamenii,cred ca primaria ar trebui 
sa ia mai in serios lucrul asta și sa vina un reprezentant din partea primariei si cineva din aprtea 
noastra,ca sa nu avem noi de-a face cu oamenii direct,oamenii nu stiu tot și chiar cred ca este momentul 
ca primaria sa ne poata ajuta sa incepem lucrarile.Toata lumea stie despre lucrurile de acolo,nu mai zic 
de scurgeri,de canalizari și daca lumea este bine intentionata cred ca acum e momentul să-i dam 
drumul.Limita de proprietate dintre oameni ,direct vecin cu ei este Anif-ul,trebuie vorbit cu un 
reprezentant Anif sa le faca niste instiintari oamenilor.Noi vrem sa ne apucam de treaba dar vreau sa 
evitam riscul sa ne certam cu foarte multi oameni.Daca balta o sa fie curatata,daca o sa fie peste in ea 
dupa aceea. 
 D-l primar noi am mai discutat problema cu balta si cu delimitarea de la Balta in schimb am avut 
o discutie si cu Gelu,el este de acord să vina,problema este alta,că așa cum spuneai tu și-au facut 
cadastre până în balta. 
 D-l Mihoc Adrian:să le spunem pe româneste.Și-au facut cadastre la comanda. 
 D-l primar:nu conteaza,că e facut sau nu la comanda,acum acel cetatean trebuie sa renunte la 
bucatica care...Cei care au facut cadastru trebuia sa lase 4 m pentru acea zona de protectuie care in caz 
de... sa intre utilajele sa decolmateze..Când vine un cadastrist sa faca cadastru nu vine pe la primarie.Eu 
zic ca o sa rezolvam la Adjudeni,dar până atunci hai sa rezolvam de aici de la Tamaseni,este front de 
lucru mult mai mare. 
 D-l Mihoc Adrian:daca nivelul apei o sa creasca,nivelul apei de la Tamaseni la Adjudeni este de 
4 m,aduce totul la vale la Tămășeni.De aceea trebuie luat de sus in jos.Daca este un pic de sprijin de la 
primarie... 
 D-l primar:sprijin este,daca vrei sa te apuci poti sa te apuci,eu am vorbit cu Gelu si este de 
acord,împreuna cu un reprezentant al primariei si voi.Problema e ca acei oameni care si-au facut 
cadastrul sa cedeze de bunavoie astfel va trebui dati in judecata 7 ani de zile.Si mai exista o problema la 
cadastru,el niciodata nu o sa-i faca cadastru pe 700 m daca el pe titlu are 500 m. 
 D-l Mihoc Adrian:oameni care au primit instiintari ,continua sa construiasca,continua sa-și faca 
poduri... 
 D-l presedinte :primaria ce poate sa faca? 
 D-l Mihoc Adrian :primaria,să contacteze Anif-ul,să trimita niste scrisori,să le dea un 
termen,daca nu plecati de acolo veniti si sa ramam....nu stiu. 



 D-l primar:doar Anif-ul .Noi nu suntem proprietari acolo.Nu stiu cum au facut acolo,că Anif-ul a 
fost si a decolmatat. 
 D-l Mihoc Adrian:este pod de beton.Sunt vreo 6,7 poduri am fost eu pe ele.Si se uitau oamenii la 
ele.De aceea vreau sa evit orice.............Nu am nici o problema daca primaria aduce o societate de 
constructii ,eu le ofer toate materialele ,să factureze si sa inchida si sa delimiteze baltile de proprietățile 
oamenilor. 
 D-l primar:primaria nu se poate implica pentru ca ar fi conflict de interese,nu avem voie sa 
facem asa ceva. 
 D-l Mihoc Adrian:atunci primaria sa lucreze cot la cot,sa mearga acolo sa vorbeasca cu 
oamenii,amiabil si sa gasim o solutie. 
 D-l primar:daca toti suntem implicati in proiectul asta si toti ne dorim ca balta sa fie curata si 
ecologica,cred ca ar trebui un sprijin si din partea consiliului local ca acei oameni sa inteleaga.Ce imi 
aduc aminte ca a fost d-l...Anul trecut la Tamaseni in mare parte au inteleas toti,este doar o singura 
familia care a zis ca nu le da voie sa intre.Nici eu nu pot sa ma duc sa..În cazul in care vrem sa ne 
implicam in proiectul asta de curatenie si de a face ceva frumos in comuna,trebuie sa ne implicam cu 
totii,adica toti să........ 
 D-l consilier Pârtac Octavian:mergem toti 15. 
 D-l primar.nu toti 15,dar o implicare si din pareta voastra.Sa facem o comisie din 2,3 consilieri si 
sa mergem pe la oameni si sa le explicam 
 D-l Mihoc Adrian nu se poate intra efectiv la ce este acum acolo.Unii oameni au salcii,oamenii 
si-au amenajat frumos,nimic rau in asta dar sunt si unii care au pus gunoaie peste gunoaie,până au blocat 
balta.Au poduri de beton,domnule primar,au 7 poduri la Adjudeni. 
           D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei  ordinare   
din data de  16 noiembrie  2018. 
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
           În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 215/2001,republicată,cu modificările 
și completările ulterioare 
            Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  
  
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       IOSUB IOSIF 

                                                                                              SECRETARUL COMUNEI,  

                                                                                          CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


