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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.10.2018 în sedinta de îndată a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 239/25.10.2018,şedinţă ce are loc la sediul
Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15,00.

Domnul Primar: domnilor consilieri,bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local de
îndată , unde avem doua proiecte pe ordinea de zi.Dau cuvântul domnului președinte.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 11 consilieri locali,lipsește d-l Dumea
Cornel,d-l Mare Edmond, d-l Mihoc Ilie și d-l Neculai Anton deci în conformitate cu
prevederile art.40 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu
modificările şi completările ulterioare, se arată că sedinţa Consiliului Local este legal
constituită şi poate să-şi înceapă lucrările.Participă de drept primarul și secretarul comunei.

D-l Presedinte de sedință, Giurgilă Petru :
În conformitate cu prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala ,republicata, cu modificările și completarile ulterioare și a
dispoziţiei nr.239 din data de 25.10.2018 a Primarului comunei Tămaseni sunteţi invitat a
participa la şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc
în ziua de vineri , 26.10.2018 ,ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local şi care va
avea următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2018,si
estimările pe anii 2019-2021
Initiator Primar Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 25.01.2017 privind aprobarea
realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TAMASENI, JUDEŢUL NEAMȚ”
Initiator Primar Lucaci Ștefan

Nefiind alte proiecte de hotărâri de adăugat pe ordinea de zi,d-nul presedinte de
sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprobă proiectul ordinii de zi
cu 11 voturi „pentru”.

D-nul președinte de ședință: să trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de
zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe
anul 2018,si estimările pe anii 2019-2021
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:inainte de toate am o rugaminte la domnii

consilieri,cei care se inscriu la cuvânt să aibă cuvântul,cei care nu se inscriu la cuvânt să nu-și
ia cuvântul.Și să nu ne bruiem.

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt:d-l Ghiuzan
Anton.

D-l Ghiuzan Anton:as vrea sa-l intreb pe d-l primar de ce s-a retras suma aceasta de
2193 de la fondul de dezvoltare?



D-l primar:aici este vorba despre......nu s-au retras
D-l Ghiuzan Anton:scrie minus.
D-l primar:banii de la partea de venituri,dar nu sunt retrasi.Sunt retrasi ce 16 miliarde

de la Scoala Tamaseni,pentru ca anul asta nu ne apucam de lucrari si nu are rost sa ne
incarcam cu ei.Asta este procedura.

D-l Ghiuzan Anton:la partea de venituri este cu plus dar in raport este cu minus.Nu
am reusit să-l deslușesc.

D-l primar:aici la partea de venituri,aici se face o procedura.Atâția au fost atâția
râmân ,până la finele anului nu se mai face nici o modificare.Asta este partea de venituri până
la momentul asta,nu se va mai modifica suma de aici ,dar nu pe minus,nu se dă nimic.Iar la
suma de bani de la modernizare scoala,va trebui scoasa din bugetul local pentru că nu se face
nici o lucrare anul acesta,și nici nu vor incepe lucrarile la Scoala Tamaseni,pentru ca la faza
de licitatie va dura până în decembrie și atunci nu ne încărcăm cu suma asta de 17
miliarde.Am avut o parte de 55 mii lei care legea finantelor ne obligă până pe data de 31
octombrie,sa putem să mutăm banii de la un capitol la celalalt astfel se vor pierde acesti
bani,și atunci tot in ședinta de astazi să mutăm acesti bani la drumuri,la modernizare drumuri
de interes local și partea de la trotuare unde erau 500 de mii de lei din care 100 mii lei s-au
chetuit pentru proiectări ,tot la drumuri pentru că și la trotuare,deja am terminat faza de
licitatie dar urmând celelalte documentatii,trecem de 15 noiembrie ajungem la 25
noiembrie,nu ne apucăm de turnat betoane la sfârșitul lui noiembrie , și am zis ca lucrarile la
troturare le vom incepe la finele lui februarie,inceputul lui martie.Și ca sa nu pierdem banii ii
transferam la drumuri.

D-l Ghiuzan Anton:primaria Tamaseni,prin consiliul local are si firma Local
Serv,aceasta firma se poate inscrie la licitatii pentru a participa la lucrarile de la Scoala
Tamaseni?

D-l primar:Nu.
D-l Ghiuzan Anton:de ce?
D-l primar:pentru că nu au capital ori nu mai au lucrari similare in scoala Tamaseni.Și

de aceea nici nu participă prea multi,sunt foarte putini,suma este foarte mare,sunt 17 miliarde
si de la bugetul următor,cred ca o sa suplimentam si noi suma care a fost trecuta,pentru ca a
fost subevaluata .Nu pot sa participe ,nu au cum.

D-l Pârtac Octavian:imi puteti spune de ce este diferenta aceasta de 2 milioane la
programul PNDL și modernizarea este trecuta in buget doar 17 miliarde?

D-l primar:sunt 16.300 mii lei aprobate prin PNDL si sunt cei 55 mii partea noastra de
cofinantare si de asta este 17 miliarde.

D-l Pârtac OPcravian:prin PNDL ar fi trebuit sa primim -2153 .
D-l primar:aici este partea de venituri,nu are nici o treaba scoala cu primaria.Astea

sunt venituri,ce avem noi in cadrul primariei,taxe impozite ........
D-l Pârtac Octavian:aici scrie ca vin de la Programul National de Dezvoltare Locala
D-na contabil:la venituri sunt doua rânduri de finatari de la reteaua stradala si scoala.
D-l Pârtac Octavian:sa inteleg ca mai suntem datori?
D-l primar:la retea stradala,normal.
D-l viceprimar:cea care a inceput-o Ironim.
D-l primar:noi nu mai suntem datori acolo,doar garantia care se da peste doi ani de zile.
D-na contabil:550 mii ala iese de pe celelate trei obiective:unele sunt cu plus,altele cu

minus,va da 550 pe total capitol.Nu afecteaza nici un obiectiv,e totalul dintre cele trei
obiective.

D-nul presedinte de ședință:Daca nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de
hotărâre supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?



Se aproba proiectul de hotarare cu 10 voturi ,,pentru”1 vot abtinere(d-l consilier local
Pârtac Octavian )
2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6 din 25.01.2017 privind aprobarea
realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TAMASENI,
JUDEŢUL NEAMȚ”
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.
Se incrie la cuvând domul consilier Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton:strada Licuriciului este facută canalizare,cam trei sferturi?
D-l primar:mai putin.
D-l Ghiuzan Anton:canalizarea este prin mijolc.
D-l primar deviem prin șanturi.
D-l Ghiuzan Anton:era bine daca era canalizare.
D-l primar:daca am astepta canalizare,ar dura un an jumate sa turnam asfalt.Dar asa

cum oamenii de la Tămășeni se bucura de asfalt asa vor si cei de la Adjudeni.
D-l Pârțac Octavian Iosif:am primit de la domnul vice o alta foie la proiectul de

Modernizare drumuri și am vazut la lipseste punctul 15 cu drumurile laterale,este doar o
scapare sau.....

D-l primar e posibil sa fie o scapare. Către d-l Chihalau:in ce a venit acum nu mai
spune despre amenajare drumurilor laterale.Trebuia sa treaca si cei 550 m drumuri laterale.

D-l Chihalau aduce anexa la proiectul de hotarare in care sunt prevazute si strazile
laterale.

D-nul presedinte de ședință:Daca nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de
hotărâre supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”.
D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei

de indata din data de 26 octombrie 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.
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