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Nr.1300 din 14.03.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi,14.03.2019,în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.64 din 08.03.2019,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 13.00.

Domnul Primar:buna ziua domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local
Tămășeni, sa dam cuvântul domnului presedinte sa inceapa sedinta.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 12 consilieri locali ,lipsesc nemotivat următorii consilieri
locali:Cântaciu Emanuel –Petru,Dumea Cornel și Neculai Anton, deci în conformitate cu prevederile
art.40 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi
completările ulterioare,sedinţa Consiliului Local este legal constituită şi poate să-şi înceapă
lucrările.Participă de drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan , d-na Căliman Alina Cristina secretar al
comunei ,agenti economici care isi desfășoara activitatea pe raza comunei Tămășeni și d-l deputat Iulian
Bulai.

D-l Presedinte de sedință, Mare Edmond ,în conformitate cu prevederile art.39 alin.1 din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata, cu modificările și completarile
ulterioare și a dispoziţiei nr.64 din data de 08.03.2019, a Primarului comunei Tămaseni sunteţi invitat
a participa la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc în ziua de
joi, 14.03.2019 ,ora 13.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local şi care va avea următorul proiect al
ordinii de zi :
1.Informare privind atribuțiile și obligațiile care revin aleșilor locali, regimul „incompatibilităților” și
„conflictului de interese”
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor art.1 din HCL nr.29/28.03.2018
Initiator :consilier local Ghiuzan Anton
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfășurarea adunărilor publice și
constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice in comuna
Tămășeni
Initiator Primar:Lucaci Ștefan
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral
Initiator Primar Lucaci Ștefan
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la data de
31.12.2018
Initiator Primar Lucaci Ștefan
6.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 în
bugetul anului 2019
Initiator Primar Lucaci Ștefan
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan
8.Proiect de hotarăre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
primariei/aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan



9.Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la nerespectarea
distantelor față de vecinătăți pentru constructia,,Școală Gimnazială Tămășeni,,
Initiator Primar Lucaci Stefan
10.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului administratorului SC LOCALSERV COM TAM SRL
Initiator primar Lucaci Ștefan
11.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei
comunei Tămășeni pe semestrul II 2018
12.Raport anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor in cadrul primariei comunei
Tămășeni pe anul 2018
13.Discutii

D-l presedinte de sedinta:.Supunem la vot ordinea de zi.Cine este pentru?se aproba ordinea de zi
cu 12 voturi ,,pentru,,.

D-l președinte de ședință: procesul verbal de la sedinta anterioara ? Se aproba procesul verbal cu
12 voturi ,,pentru ,,.

D-nul președinte de ședință:începem cu pct. nr.1.:
1. .Informare privind atribuțiile și obligațiile care revin aleșilor locali, regimul
„incompatibilităților” și „conflictului de interese”
D-na secretar:nu este un proiect de hotărâre,este doar o informare,pe care ati primit-o cu adresa
nr.1170/08.03.2019.Având in vedere recomandarea Institutiei Prefectului prin adresa cu nr.2398/2019
ati primit in mapele de ședință,toată legislația din care reies atribuțiile pe care le aveti d-vs in calitate de
alesi locali,raspunderea și regimul incompatibilitaților și al conflictului de interese.Vreau sa va
reamintesc:
- art.46 din Legea nr.215/2001:,, Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57
alin. (41) şi art. 101 alin. (31),exceptii care se refera la alegerea respectiv schimbarea din funcție a
viceprimarului.
-art.77 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali ,, consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot
lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă
dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor,
interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-
verbal al şedinţei,,
-art.75 -Art. 75. - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au
posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta
un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura
acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de
la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o
plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte

Celelalte prevederi au fost aduse la cunostinta conform informarii cu nr.mai sus
amintit.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor art.1 din HCL
nr.29/28.03.2018



Initiator :consilier local Ghiuzan Anton
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Se inscriu la cuvânt :d-l

consilier Ghiuzan Anton și d-l viceprimar Antonică Ștefan.
D-l viceprimar Antonică Ștefan:la acest proiect de hotărâre doresc să mă abțin deoarece familia

are societate.
D-l Ghiuzan Anton:având în vedere că sunt initiatorul acestui proiect și din continutul pe care l-

am relatat reisese faptul că sa fie scututi societățile comerciale care selectează deșeurile și contractează
cu o altă societate,având în vedere că sunt într-un grad de rudenie de gradul 2 cu un anumit agent
economic mă abtin de la vot.M-am inspirat la acest proiect de hotărâre din comuna Sabaoani.Comuna
Sabaoani este la fel ca si comuna Tamaseni in subordinea de colectare a Rosalului.Drept pentru care am
facut și eu acest proiect de hotărâre și acolo s-a aprobat pe 31 ianuarie,în aceleași condiții pe care le-am
specificat si eu in proiect.Cu această ocazie vreau sa intreb si agenții economici care sunt prezenți la
această ședință daca sunt mulțumiti cu prețul care a fost stabilit și coeficientul care l-a stabilit
Rosalul.Consiliul Local a stabilit numai valoarea,tonajul,coeficientul nu l-a stabilit și din cauza asta am
intervenit si am facut acest proiect de hotărâre.Dacă consiliul local stabilea un pret pe fiecare agent
economic ca si la persoane fizice era cât de cât ok,nu putea sa intervina Rosalul pentru persoane fizice
sa mareasca pretul,venea in consiliul local,la agenții economici s-a lasat la latitudinea rosalului sa faca
pretul,deoarece noi ,agenții economici nu pot sa negocieze deoarece asta este hotărârea consiliului
local.Atâta vroiam sa zic,daca agenții economici sunt multumiti,eu imi retrag acest proiect de hotărâre.

D-na Milut Gema:agent economic:deja până acum au venit facturi de peste 300-400 lei.Initial s-a
spus 0,15% din care era 60 si ceva ,dar in luna ianuarie ne-a bagat o taxa.De când avem contractul nu s-
a oprit o singura data masina de Rosal să ia cartoase sau asa,trece prin fata.Eu sunt agent economic si
am acolo in fata unde sunt; cartoane,nailoane sortate.Niciodata,dar niciodata nu s-a oprit masina sa vada
daca am cartoane sau asa,trece ca vantul și atât.Dar factura ne vine in continuare,din luna ianuarie ne-a
venit mărită cu 5 lei deci tot baga o taxa de nu stiu ce...Gunoi menajer nu avem,sortăm foarte
bine:sticlă,plastic,nailoane,totul este sortat.Bine vin baietii de la Gheraiesti o data la doua saptamani și
până atunci stam cu cartoanele asa...Nu mai vin ca a preluat altă firma.În Sabaoani din cate am inteles se
tine cu agentii economici si asa cine stie ce viitor mai avem,taxele vin,toate institutiile statului au
pretentii si pun taxe,acum nu stiu,depinde de consiliul local daca vrea sa intervina între noi si Rosal sa
schimbam contractul.

D-l primar:eu din cate stiu,am discutat cu directorul de la Rosal,d-l Ciocan a spus asa ca,cei care
fac contracte o sa aduca containere separat,pentru fiecare agent economic și atunci cand ia deseurile
reciclabile se va scadea din plata care o trimire catre d-vs din facturi,pentru că dacă ei iau reciclabil de la
d-vs se va ajunge sa platiti foarte putin.

D-na Milut Gema:dar nu ne-a intrebat nimeni nimica,ba da domnul de la Rosal ne-a intrebat de
recipiente.Nu avem cum sa punem in fata magazinului recipiente.Toata lumea vine si arunca in
recipientele noastre,nesortat.Deci nu se poate face asa ceva.

D-l primar:trebuie d-vs sa aveti grija acelor containere sa nu vina cineva..
D-na Milut Gema:si atunci din ce sa scada daca noi nu dam gunoi menajer,dam gunoi

reciclabil.Sa le incuiem ce sa facem? și in afara lucrului astuia ce sa scada?din ce?daca noi nu dam
gunoi menajer,dam reciclabil,din ce sa scada?

D-l primar:din acel reciclabil pe care il dati d-vs.
D-na Milut Gema:dar din ce factura,pentru ca propriu zis noua nu vine specificat pe factura,ne

face factura pe gunoi menajer.Din aia sa ne scada reciclabilul,dar noi nu dam menajerul.
D-l primar:ei spun ca orice agent economic care are magazin este imposibil sa nu aiba

menajer.Ca si in straintate,sa stiti ca nu numai la noi in România se procedeaza asa,peste tot.Si daca imi
aduc aminte cu anii din urma cand se platea la primarie tot undeva la 700 lei .

D-l consilier Ghiuzan Anton:nu se platea pe luna.Era 30 de lei,nu dublu.



D-l primar:acum ce am inteles din adresa pe care am primir-o de la Adieco Neamt,ei spun ca
daca nu fac contracte cu ei nu are voie sa vina alta firma și ca toate responsabilitatile vor veni la
primarie.Deci primaria va plati toate acele contracte pe care d-vs nu vreti sa le faceti.Eu nu spun ca
nu,as fi deacord,daca vine o firma care iti ia acel gunoi reciclabil,da de ce nu,iti da si bani,dar daca se
indreapta catre noi,primaria...

D-l consilier Ghiuzan Anton:d-vs ati spus ca ati stat de vorba cu d-l Ciocan,ati stat de vorba doar
verbal,o adresa nu a trinis in sensul acesta ca sa avem o dovada ca este o realitate.Cand este o institutie
este o adresa in care se specifica,una e sa spui si alta..... .Si mai este si o alta posibilitate daca
doriti,Consiliul local,ca un amendament,cum la persoanele fizice s-a pus un pret,aprobat de consiliul
local ,3 lei pe persoana,pe familie,se poate interveni,după aia m-am gandit,agenții economici sunt
obligați să dea gunoiul reciclabil selectat și în felul ata il determinam pe operator sa vina cu mașina sa-l
ia selectat și sa putem pune si un pret,o taxa,pentru agenții economici sa fie de 20-30 de lei pe luna și
agenții economici care produc și gunoi menajer să fie o alta taxa.Și agenții economici care produc gunoi
menajer nu au in fiecare zi,au ocazional o data sau la doua luni.Trebuie sa ne gandim la realitatea din
teren nu la poziția pe care o are rosalul.Si va mai dau un exemplu,daca imi permiteti in sectorul 1 sau 2
Bucuresti,cetatenii sunt scutiti la taxa de deseuri deoarece il dau selectiv.Deci costurile care il face
rosalul nu mai sunt atat de mari și îi da o bonificatie.La noi in cazul asta,tu daca ma taxezi eu nu mai am
bunul simt sa ti-l selectez iti dau si eu de treaba.Deci trebuie venit si cu compensare la obligatiile care
mi le pui,vii si cu o compensare si atunci toti deveni reali.

D-l primar:asta ar insemna sa il colecteze din poarta in poartă si sa dea saci menajeri.Nu stiu
daca este corect,ei au un pret negociat cred ca la nivel de Eco Neamt.Eu sunt de acord cu tine.

D-l consilier Ghiuzan Anton:da,d-le primar atunci de ce este pret pus pe tona?Cand am spus ca
agentii economici il pot cantari?A nu ca trebuie sa vin cu cantar si pretul e mai mare.Da agentul
economic il poate cantari,ii pui eticheta pe el,tu vii si il iei,pui pretul pe tona,îs multumit ca e pretul pe
tona,dar tu nu imi pui pret pe tona,imi pui la volum.

D-na Milut Gema:se poate pune o taxa cum s-a pus la persoane,o taxa pe societate,nu o poti
schimba in fiecare luna.Acuma ne-a pus o taxa asa,luna viitoare ne baga alta taxa.

D-l consilier Ghiuzan Anton:vedeti nu este aprobat de consiliul local,taxa bagata in plus.
D-na Chelaru Niculina:eu sortez si au spus ca nu e adevart trebuie amestecat,eu nu mai inteleg

nimic .Tot l-a amestecat,nu mi se pare normal.Daca eu ti l-am sortat tu il amesteci de fata cu mine,mi se
pare ca iti bati joc.Eu nu am facut contract,am fost in audiență,nu aveti ce sa imi faceti,în primul rand
eu am activitate sambata sau duminica și ei vin joi,până joi la mine face viermi.Eu il duc singura și nu
dau nimic la Rosal,nu are ce sa-mi faca.Am facut contract pentru 2 persoane ,la societate nu. Eu nu am
praznice ,nu am gunoi.De ce sa-l platesc daca intr-o luna am avut 2 activitati.

D-l consilier local Ghiuzan Anton:atata timp cat intra in atributiunea noastra sa luăm hotararea
asta,noi suntem in teren si cunoastem realitatea nu....

D-na Chelaru Niculina:am ajuns sa ma duc sa ma angajez undeva sa pot plati datoriile la
societate,nu se poate.Eu am crezut ca vin si pot trai de aici,dintr-o societate.

D-l primar:vrea si d-l deputat sa spuna ceva.
D-l deputat Iulian Bulai:Buna ziua si bine v-am gasit.Întâmplator,acum 2 zile am primit raspuns

la o adresa facuta catre Consiliul Judetean Neamț în care ceream o informatie privind regimul de
colectare a deseurilor din judet,care se bazeaza pe o ordonanta de urgeta și exista 4 criterii din care se
poate evalua pretul pe care il poate stabili o companie care presteaza asemenea servicii si
beneficiari:volum,frecventa de colectare,greutate,saci de colectare personalizati.Orice alta metoda de
taxare care nu corespunde acestor 4 criterii este nelegala.Atât timp cât firma de salubrizare nu intervine
colectând gunoiul folosind o metoda sau alta este pur si simplu o actiune ilegala si nu mai poate
continua.Asta ca o informatie,prin urmare d-vs puteti sa actionati in consecinta.

D-na Chelaru Niculina:vi se pare normal pe timp de vara la 30 de grade sa vii o data pe
saptamana?unde sa tin gunoiul?sa il tin la frigider?ca numai asta urmeaza sa fac.

D-l deputat Iulian Bulai:nu mi se pare normal.



D-na Chelaru Niculina:dar in occident vine in fiecare zi la 12 noaptea si ia gunoiul.
D-l depuat Iulian Bulai:daca aveti o anumita cantitate de gunoi,fie sa o masoare sau sa o

cantareasca fie sa aiba niste saci de gunoi.Este o diferenta intre o multinationala care are 2 tone pe
saptamana și un magazin care are 2 saci la 3 zile.

D-na Chelaru Niculian:suntem cazuri si cazuri haideti sa fin putin oameni..Daca esti societate hai
sa-i dam in cap....

D-na Milut Gema:multinationala nu stim,nu avem acces,nu stim cat plateste pentru ca ei lucreaza
la nivel inalt.

D-l deputat: va trimit tuturor raspunsul primit,trebuie sa actioneze folosind aceste 4 criterii de
evaluare,daca nu folosesc este ilegal si nu sunteti oblogati sa ...

D-na Chelaru Niculina:nu sunt de acord cu selectarea,poate 50%selecteaza ceilalti nu...
D-l președinte de sedinta:domnul Ghiuzan va mentineti proiectul de hotarâre?
D-l consilier local Ghiuzan Anton :da
D-l președinte de ședință:atunci să-l supunem la vot.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:si eu vreau sa fac o precizare,trebuie sa ma abtin pentru ca

sunt asociat intr-o societate.
D-l președinte de ședință:cine este pentru?
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.Rezultatul votului :6 voturi pentru(Mare Edmond,Mihoc

Ilie,Giurgilă Petru,Dumea Eusebiu,Către Iulian și Dumea Emilian și 6 voturi abtinere(Pârțac Octavian
Iosif,Ghiuzan Anton,Petrișor Ioan,Enășoaie Simona,Iosub Iosif și Antonică Ștefan)

D-l consilier local Ghiuzan Anton:aș vrea sa mai mentionez o problema,referitor la colectarea
deseurilor il întreb pe d-l primar de ce societatea Local Serv intervine in colectarea deseurilor din
comuna?

D-l primar:unde intervine?
D-l consilier local Ghiuzan Anton:va arat si poze daca vreti.In fiecare marti,miecuri ,joi și vineri

colecteaza.Nu este adevarat?Colecteaza deseuri de la cetățeni și le duce la Luțca aici si le da foc.Sunteti
de acord ca eu sa fac poze sa le trimit la institutii?

D-l primar:puteti sa le trimiteti.
D-l Ghiuzan Anton:bine.Multumesc.Si domnul vice,la fel?sunteti de acord?
D-l viceprimar:bine
D-l consilier local Ghiuzan Anton:bine.e ok.Eu am facut poze am si filmat și.....
D-l primar:daca noi nu am interveni asa cum....
D-l consilier local Ghiuzan Anton:domnul primar...
D-l primar:eu cred ca comuna Tamaseni va intra intr-o minzerie totala și așa vedeti ca ii

ajutam,Rosalul ia din acele containere așa cum spuneti d-vs ca le ia,noi ajutam ca, comunitatea sa fie
salubrizata si sa le luam...

D-l consilier Ghiuzan Anton:de la poarta?
D-l primar:și tot se duc acele deseuri in alta parte.Daca nu am interveni sa ajutam la salubrizare

comuna Tamaseni va fi varza,ca si celelalte comune...
D-l consilier local Ghiuzan Anton:asta inseamna ca aveti un troc facut cu Rosalul?
D-l primar:nu este nici un troc.Noi venim in sprijinul comunității,sa fie curat.
D-l consilier Ghiuzan Anton:doamna secretar,sa consemnati cele spuse.
D-l deputat:în baza Legii 215,art.52 deputatii au dreptul sa intervina in cadrul sedintelor de

consiliul local și vroiam sa fac o completare la cele spuse de d-l consilier.Și acuma sa inteleg ca vom
avea o dublă plata :presteaza un serviciu si comuna Tamaseni și mai presteaza un serviciu si compania
Rosal.Noi suntem obligati ca UAT sa incheiem contract cu Rosalul daca avem deja un serviciu de
salubritate care functioneaza?

D-l primar:nu.
D-l deputat:atunci nu putem sa perfectonăm serviciile primariei ca sa eliminam rosalul?



D-l primar:singurul lucru ar fi ca cel care l-am spus mai inainte ca firma,sa facem un contract cu
ei si sa ia tot gunoiul menajer de la fiecare poarta.Am vorbit cu cei de la asociatia eco neamt și mi-au
spus ca asteapta o hotarare de guvern prin care vor sa schimbe sistemul.Vor face o adunare generala și
tot imi spune saptamâna viitoare,săptămâna viitoare..De aia am spus ca până atunci si noi sa ajutăm un
pic pentru salubrizarea comunei și să nu lăsăm lucrurile sa ia o alta intorsătură.In fiecare zi oamenii vor
duce gunoaiele in altă parte,le pune in portpagaj ,se duce pănă la Roman si le aruncă,se duce la Lutca si
le aruncă pe nu stiu unde.

D-l deputat:care ar fi pretul pentru colectarea deseurilor de la fiecare gospodărie?
D-l primar:domnul deputat dacă ar fi așa cum a spus Ghiuzan Anton să colecteze selectiv cred ca

ar trebui aproape să nu dăm nici bani,pentru că acele deșeuri vor fi valorificate si vor lua bani.Nu cred
ca ar trebui sa crească pretul daca ar merge din poarta in poarta.Dar eu aștept acea adunare
generala.Daca d-vs Consiliul Local hotărâti că de mâine să nu mai ajutăm comunitatea și să nu mai luâm
acei saci de la poarta am incheiat orice activitate si......

D-l consilier Ghiuzan Anton:domnule primar:dacă cetățeanul plătește la Rosal,de ce tractorul sau
firma de la primarie ridică.....

D-l primar:Rosalul nu colectează din poarta in poarta...
D-l consilier GhiuzanAnton:adică între persoane fizice si Rosal interveniti,dar intre agentii

economici...
D-l primar:nu am cum sa intervin....
D-l consilier Ghiuzan Anton:faceti un proiect de hotărâre,nu-i puneti pe consilieri sa nu voteze

ca sa nu iasa asta
D-l primar:daca asta este părerea d-vs ca am pus consilierii sa nu voteze,gresiti.
D-l consilier Ghiuzan Anton:ce motiv a avut d-l Petrișor sa nu voteze?sau d-l...?sa ne spună ar fi

logic să ne spună.Ce motiv a avut?
D-l primar:sa va spuna daca am vorbit si i-am spus sa nu voteze.
D-l consilier Ghiuzan Anton:daca avem o morală ridicată și ne permitem,ar trebui să ne

motivăm votul.Da ma abtin din cauza asta...
D-l primar:d-l Ghiuzan .Daca este legal ceea ce d-vs vreti sa faceti,cu tot dragul dar nu pot sa-l

oblig eu,dacă da sau dacă nu.Și el sa spună..Condamnati degeaba.
D-l consilier Ghiuzan Anton :chiar d-l Iosub,va rog sa motivati daca sunteti dragut.Care e

motivul?
D-l consilier Iosub Iosif:m-am abtinut.Uite asa.
D-l primar:am avut vre-o discutie d-l iosub?Ca si celelalte proiecte la care d-vs va abtineti,pentru

interes comunal,niciodata nu ati dat explicatii...Ati spus ca ma abtin.
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu,daca vreti sa va demonstrez iau procesele verbale și va

demonstrez ca la fiecare vot la care m-am abtinut sau am fost impotriva am motivat.
D-l președinte de sedinta:daca mai vreti mai facem o sedinta pe acest subiect.
D-l priamr:am să invit reprezentantii de la Adieco si Rosal,si sunt la sentimentul d-vs si a

agentilor economici.
D-l Ghiuzan Anton:daca tona are pret de ce nu intervenim consiliul local,de asta este aributiunea

asta data,sa puna pretul pe tona si atat.Nu il evaluezi tu cat doresti.
D-l primar:sunteti de acord ca in sedinta urmatoare sa vina si Rosalul și Adieco.
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu domnule .Nu rosalul sa vina,nu Rosalul hotărăste.Rosalul ne-a

trimis de la Eco Neamt tot sistemul si acum este un proiect.Noi trebuie sa hotărâm.
D-ma Milut Gema:o singura intrebare.De ce sa nu lucrăm cu psihicul omului.Va garantez ca in

jumatate de am orice om selecteaza tot.Daca lucrati prin altii prin psihicul oamenilor.Daca interveniti in
ajutorul oamenilor si le aratati ca ii ajutati si daca selecteaza corect gunoiul ,nu va plati gunoi.

D-l primar:ei nu o sa se duca niciodata 500 m,jumate de km sa mearga sa-și ducă gunoiul.
D-na Milut Gema:ba o sa mearga.Toti sunt nemultumiti de factura.Adunând,adunând dau

bani.Pensia este mică,cheltuielile s-au dublat.Dar daca lucrăm prin altii,prin spate,este preotul ,sunteti d-



vs se poate face o strategie si se lucrează prin spate,cu psihicul oamenilor,deci toti vor controla daca
vecinul dă sortat și vor sări la gâtul lui dacă nu da sortat.Toti vor sa mai rămână cu un ban in
casa.Încercati lucrul asta.Asta se numeste psihologie,va ajut sa lucrati cu psihicul omului.

D-l primar:asta ar functiona cel mai bine sa fie luat din poarta in poarta,selectiv.
D-na Milut Gema:omul daca stie ca rămâne cu un ban in casa și daca vede ca vecinul nu

selectează îl atentionează.Pentru că stie că din cauza lui el nu rămâne cu banul.
D-l primar:exact cum spunea si d-l deputat,.noi il selectăm și dac ei se duc si il amesteca,te face

sa nu-l mai selectez.
D-l deputat:o chestiune care tine de sănătate publică,noi trebuie să avem grija de spatiu în care

trăim.Gunoiul asta urmează să fie ars la 300 m de sat,fumul ala vine spre noi.Daca vrem sa avem o viată
sanatoasă,să traiască copii nostri mai mult decât am trăit noi e bine sa..E un factor financiar,un factor de
protectia mediul,finaciar si de sanatate public.

D-na Milut Gema:eu zic ca se poate rezolva,va ajut eu la un program daca vreti.
D-na Antonica Lidia:deci intr-un final care este conluzia,pentru noi am vrea.
D-l primar:ce ironică esti.
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfășurarea adunărilor

publice și constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice in
comuna 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 local.
D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral

Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-nul presedinte de sedinta : Avizele comisiilor ?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-nul Presedinte de sedintă:discutii?Se inscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:acest proiect de hotarare as propune sa fie retras de pe ordinea de zi

deoarece nici expunerea de motive,nici raportul de aprobare nu mentioneaza ce suprafete de pasune se
gasesc pe comuna,mai ales ca primaria Tamaseni detine 18 ha de păsune dar domnul primar a omis sau
rea voință sau interes și nici anexa la acest proiect de hotărâre nu este..

D-na secretar:anexa a fost pusa pe masa la sedinta pe comisii.
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu nu am stiut de ea,nu am cunoscut,nici d-vs dintre consilieri nu v-

ati uitat de ea,nu ati vazut-o.Daca ati citit careva.....Ca noi pe comisii ne-am adunat..
D-na secretar:documentatia ceasta sta pe masa de dimineata impreuna cu rapoartele
D-l consilier Ghiuzan Anton :nu am stiut de ea d-na secretara.Daca se mentiona ca anexa

este...stiam de ea si cu mare placere si ma uitam pe ea.Dar macar in raportul de expunere nu
mentionează faptul că si comuna Tămășeni are suprafete de păsune.

D-l primar:in raport si expunere nu se mentionează câte ha de păsune are primaria Tamaseni.
D-na Frona Elena:276,4 ha.
D-l consilier Ghiuzan Anton:stie careva dintre consilieri problema asta? era si foarte usor daca

era si in expunerea de motive ca aveam o mai mare atentie.
D-na secretar:îm expunerea de motive nu poate fi introdusa o anexa la un proiect de hotărâre.
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu d-na secretara,ma refeream ca si mentiune ca,comuna are

suprafata de pășune X ne puteam da si noi cu părerea.M-am referit la expunerea de motive si la raportul
de aprobare.Nu este mentionat nici un metru de păsune.Că este un regulament national este ok.Și dacă
noi nu aveam nici un metru de păsune.



D-na Frona Elena:nu se facea.D-le Ghiuzan s-a mers la fata locului cu oamenii de la Directia
Agricola,s-au luat probe de sol,s-au luat probe de buruieni.

D-l consilier Ghiuzan Anton:perfect d-na Frona,dar daca noi nu am discutat de el cum putem sa
luăm o decizie in privinta asta.Să-l amânăm pe alta sedinta.Nu am nimic impotriva,dar in expunerea de
motive ar fi corect sa se mentioneze primaria Tamaseni are atat,în speta primaria Tamaseni are 18 ha.

D-na Frona Elena:aici se studiaza lucrarea in sine, verificati,lucrarea este semnata de directia
agricola

D-l consilier Ghiuzan Antonm:.Eu am suspiciunea ca se ascunde ca primaria Tamaseni are 18 ha.
D-na Frona Elena:sunt 18 ha domeniul public.
D-l consilier Ghiuzan Anton:si cred ca de 20 de ani asta este folosit,este dat tacit.
D-na Frona Elena:de asta se face lucrarea ca sa il putem folosi,sa il putem concesiona.Altfel nu

se aproba,este o lucrare impusa.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:prin anii 1992,1993 se facea pentru pășunea de 18 ha,se

inchiriaza.Pe un ha de pășune poate paste 7 vaci,14 oi,după un timp a dispărut problema.Si eu am adus-o
in cunostinta de cauza.Eu am propus sa-l retragem.Asta trebuie sa supuneti spre aprobare.

D-l primar:retragem proiectul de pe ordinea de zi și o sa-l spunem in sedinta urmatoare.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:la raportul de specialitate sa mentioneze si situatia.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la

data de 31.12.2018
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?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 d-l consilier loca Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton m-am uitat un pic la costurile de comunicatii radio-tv, s-au cheltuit

56 de mii de lei.M-ar interesa sa stiu cât s-a platit pentru telefoane și pe câte abonamente sunt.
D-l primar:am sunat-o pe d-na contabila vine acum.
D-l consilier Ghiuzan Anton:s-au facut cheltuieli ocazionale de 10.000 lei,cred ca astea sunt

cheltuielile cu pomul de iarna de la scoala?Până vine d-na contabila daca ne puteti spune cine a facut
achizitia pentru acdourile de mos craciun la scoala?

D-l primar:scoala a facut.
D-na contabila:suma de 10 mii sunt ajutoarele de urgență.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:la telefoane:cate telefoane sunt contractate?
D-na contabil:toata lumea din primarie,cred ca in jur de 20.
D-l consilier local:deci primaria Tamaseni plateste 20 de telefoane pe luna?
D-na contabil:da,si este un singur contract cu beneficii.
D-l consilier local Ghiuzan Anton eu am inteles ca plateste 56 de mii de lei.Nu mi se pare corect

ca fiecare angajat din primarie sa beneficieze de telefon de serviciu.Ar fi normal de la Isu,starea
civila,contabilitatea si secretarul.Dar per total 20 de telefoane mi se pare aberant.

D-na contabil:nu este doar telefonul mobil de pe orange avem si romtelecomul,care serveste linia
de internet,relatia cu STS-ul.

D-l consilier local Ghiuzan Anton:cheltuielile sunt prea mari pentru genul asta de..
D-na contabila:cel mai mult se duce pe telefonia de la telekom.Orange-ul are un abonament de

900 sau 800 de lei.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:am inteles ideea dar fiecare angajat sa aiba telefon.....nu mi se

pare corect.
D-l viceprimar:dar vi se pare corect noi angajatii,eu sunt pe teren pe banii mei sa sun?
D-l consilier Ghiuzan Anton:pâi sunteti in timpul serviciului.
D-l viceprimar:da si telefonul cine il plateste?Daca eu trebuie sa sun la piatra?
D-l consilier local Ghiuzan Anton:eu nu m-am referit la d-vs in mod special.



D-l viceprimar:la doamna de la social,de exemplu?ea trebuie sa mearga pe teren si sa sune la
oamenii care sunt la anchete!

D-l consilier Ghiuzan Anton:multumesc de motivatie.
D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
D-l consilier Ghiuzan Anton:d-na contabil,daca tot sunteti aici:asistentii personali sunt angajatii

primariei?
D-l primar:absolut.
D-l consilier Ghiuzan Anton:si sunt platiti din banii...
D-na contabil:au fost plătiti de la bugetul statului,în proportie de 90%,10% era din bugetul local

efortul financiar,ei acuma înca nu stim.
D-l consilier Ghiuzan Anton:am observat,aparatul de specialitate tot din bugetul propriu sunt

platiti.Am observat ca tichete de vacanta sau vaucere s-au platit pentru 19 angajati,daca asistentii
personali sunt si ei angajatii primariei de ce nu au primit si ei?

D-na contabil:pentru ca nu am avut fonduri.
D-l primar:banii au venit de la Guvern.
D-na contabil:banii au venit de la bugetul statului.
D-l consilier:sunt primarii care au fost date in judecata de asistentii personali și li s-au

acordat,dar cum ne gândim sa cheltuim pe fel si fel de serbari și artificii,ne gândim și la problema asta
reala,mai ales ca salariiile la angajatii primăriei este suficient de mare,nu este mic.Daca eru salariile
plafonate de Guvern,cum au fost până anul trecut sau acum doi ani,era ok,dar nu mi se pare corect ca
pentru angajatii din cadrul apartului de specialitate sa beneficieze pentru că ne obliga legea,dar pentru
asistentii personali,nu.

D-l primar:de anul asta probabil ca o sa primeasca si ei,ceeea ce cred ca jumatate din bugetul
local se va duce acolo.Și noi avem foarte multi sunt 43 plus inca 50,o sa meargă în jur de 30 de miliarde.

D-l consilier Ghiuzan Anton:sunt oameni din comuna noastra.
D-l primar ,este adevarat dar nu se mai poate face nici o investitie.
D-l consilier Ghiuzan Anton:dar le facem de pe un an pe altul ,domnul primar,facem anul asta si

platim la anul ,ca asa faceti de obicei.
D-l primar:ce ar trebui sa fac,să stăm degeaba asa cum spui:deci telefoane să nu mai avem,o

sărbătoare să nu mai facem in comuna,un joc de artificii să nu mai faci,deci într-un fel să nu mai
facem,nici lucrări să nu mai facem...Sa stam așa să comentăm la masa si sa dam bine pe sticla.

D-l consilier Ghiuzan Anton:nu domnule primar,nu la sta ma refeream….
D-l primar:ba la asta te refereai.Pentru că tu deja ai inceput...nu este pe ordinea de zi discutiile

astea și iți spun:ai inceput o campanie electorala prematura și e urât lucru.Vino cu ceva constructiv nu
numai cu piedici și să arunci minzerii.Numai cu asta vii aicea...da numai cu aruncatul minzeriilor.Vino
cu ceva constructiv si tu..

D-l consilier Ghiuzan Anton:vă bateti joc de banii comunitatii..
D-l primar:eu cred ca nu
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu va demonstrez
D-l primar:demonstrează!
D-l consilier Ghiuzan Anon:dumneavoastra ati deschis subiectul pe tema asta.
D-l primar:pâi da!
6.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe

anul 2018 în bugetul anului 2019
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-na secretar:în proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului

local pe anul 2018 în bugetul anului 2019,la art.1 alin.5,,Modernizare DJ cu piste de
bicilisti,așa cum este prevazut in raportul de specialitate suma de 58.000 lei.Din eroare la



tehnoredactare la toate cele 4 obiective de investitii a fost trecuta suma la acesta nu.Trebuie
trecuta suma asta conform raportului de specialitate.

D-l primar:de aici reiese si dovada,ca domnul primar este bun gospodar si rămân bani
de la un an la altul.Și se plânge că nu sunt bani,de aia este si excedent sau face o
motivatie ,lăsăm banii de anul ca ,când vine perioada de campanie……

D-l primar:eu imi fac treaba ca si primar.
D-na contabil:vreau sa si explic.La sfârșit de an ,s-a blocat sistemul forexebug si nu s-

au putut da receptii.Nu s-au facut plati,dar nu din motive subiective
D-nul presedinte de ședință:supunem la vot?
D-na secretar:cu modificarea pe care am precizat-o anterior.
D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru ?
Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei
comisii.

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu se inscrie
nici un consilier la cuvânt/

D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare .
- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,

8.Proiect de hotarăre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
primariei/aparatului de specialitate al primarului comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei
comisii.

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu se inscrie
la cuvânt nici un consilier.

D-na secretar:proiectul dehotărâre este modificat la art.13 așa cum reiese din
informatiile pe care le-ati primit.

D-nul presedinte de ședința:supunem la vot proiectul de hotarare ,cu modificarea ..
- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la
nerespectarea distantelor față de vecinătăți pentru constructia,,Școală Gimnazială Tămășeni,,
Initiator Primar Lucaci Stefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei
comisii.

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu se inscrie
la cuvânt nici un consilier.

D-nul presedinte de ședință: supunem la vot proiectul de hotarare .
- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului administratorului SC LOCALSERV COM
TAM SRL
Initiator primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?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 d-l consilier loca l Pârțac Octavian.
D-l consilier Pârțac Octavian:Aici e vorba de salariul care e impus de 3000 de lei?
D-l primar:da



Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

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- supunem la vot acest proiectul de hotărâre:
- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 1 voturi ,,pentru” si 1 vot abtinere.

D-l deputat Iulian Bulai: Mă scuzați, o întrebare . Câți angajați are firma respectivă?
D-l primar :Local Serv? Dacă doriți vă spunem într-o secundă.

D-l consilier Pârțac Octavian:16.
D-l deputat Iulian Bulai:ma scuzati,incercam sa obtin un raspuns de la domnul primar.
D-l primar:dar nu raspunde.

D-l deputat :profit de ocazie pentru ca ne aflam la acest subiect și înțeleg că firma
respectiva are un consilier de comunicare si imagine.Aici va rog sa confirmati domnule
primar.

D-l primar:nu este.
D-l deputat:Bine.Va multumesc.
D-l consilier Ghiuzan Anton:iși permite firma consilier de imagine?
D-l primar:nu este așa ceva,puteti să verificati.
D-l consilier Ghiuzan Anton:ne poate spune directorul sau cine este...

11. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
cadrul Primariei comunei Tămășeni pe semestrul II 2018

D-l consilier Pârțac Octavian: Aici am o nelămurire vis-a-vis de faptul că în proiect
sunt trecute 32 sau 33 de persoane și d-voastră spuneați mai înainte de 45 și inca 50. Despre
ce e vorba?

D-l Primar: Sunt 43 cu tot cu cererile pe care le-au lăsat pentru angajarea pe care o să
facem după ce terminăm cu bugetul. Deci, cei care au deja dosarele pentru angajare ca
asistenți personali sunt 33 ,50 sunt indemnizatii mai sunt încă 11 cereri de angajare

D-l consilier Pârțac Octavian: Mulțumesc!
D-l președinte de ședință:supunem la vot. Cine este pentru?
Se votează raportul cu 12 voturi „pentru”.

12.Raport anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor in cadrul primariei
comunei Tămășeni pe anul 2018
D-l președinte de ședință:Supunem la vot. Cine este pentru?
Se votează raportul cu 12 voturi „pentru”
13.Discutii.
D-l consilier Dumea Emilian?: După cum știți, mâine se organizează un prostest și aș vrea ca
și noi să întrerupem activitatea în primărie timp de 15 minute. Să participăm și noi la protestul
acesta. La ora 15:00. Dacă sunteți de acord. În semn de solidaritate.
D-l consilier Pârțac Octavian: Puteți să faceți public? lucrul acesta?
D-l primar: De la 3 la 3 și un sfert? Dar cum o confirmăm?
D-l consilier Dumea Emilian?: Putem pe pagina oficială să facem un comunicat prin care să
anunțăm toți consătenii că activitatea primăriei este întreruptă de la ora 15:00 la ora 15:15. Și
toți să luăm parte.
D-l Primar:se dă citire unei cererii înregistrată la Primăria Comunei Tămășeni
D-l președinte dă citire cererii,d-lui Giurgi Cristinel care doreste aprobarea concesionării
terenului in suprafata de 123 mp,situat in lateralui Căminului Cultural Tamaseni.Discutii daca
sunt?Da.D-l Ghiuzan.
D-l consilier Ghiuzan Anton: Nu spune pentru ce dorește să concesioneze, motivul, și eu eram
curios. Că așa pot să cer și eu. Care e motivul? Să construiesc, sau să îl îngrădesc, să îl mențin



curat. Trebuie să existe un motiv pentru a putea fi întemeiată cererea. Ori o reformulați ca să
fie pe înțelesul nostru.
D-l președinte de ședinta,d-l Giurgi vrea sa spuna ceva.Poftiti!
D-l Giurgi Cristinel: Eu vreau să concesionez terenul acesta în suprafață de 123 mp deoarece
calea de acces la el este prea îngustă și aș vrea să pot intra și eu cu o mașină mai mare să îmi
desfășor activitățile. Pe viitor, probabil că pe viitor aș vrea să facă o casă acolo și o să aibă
nevoie de cale de acces mai mare. Având în vedere că eu am lipsă 5 ari de teren dacă studiați
problema mea, 5 ari pe care eu trebuia să îi am la vânzător, care nu s-au regăsit la mine pe
proprietate și terenul se află exact în curtea primăriei. Deci eu am cerut un lucru minor pentru
cât teren trebuia să îmi revină mie. Dacă nu o să se poată așa, eu o să deschid proces în
continuare și o să demarez. Eu zic că nu am cerut prea mult față de cât trebuia să am.
D-l deputat Iulian Bulai: Înțeleg, domnule primar, că este o decizie de îngrădire a spațiului
respectiv care ține de domeniul public și că trebuie să fie implementat înainte de a lua altă
decizie. Vă rog să îmi confirmați dacă este corect sau nu.
D-l Primar: Pentru concesionarea unui teren este vorba ,Iar aici dumnealui spune că el are alte
documente, îi lipsește o parte din teren și că ar trebui să intre în suprafața de pe proprietatea
primăriei. Nu știu, cred că este un pic cam greu să spunem în instanță să facă lucrul acesta. De
concesionat nu decid eu, decide consiliul local dar el are o intrare mai îngustă ce-i drept, cei
care ați fost pe acolo ați văzut la magazin că intrarea e foarte îngustă. Dacă ar trebui să intre
cu un camion mai mare atunci intrarea e un pic îngustă. Nu decid eu, este o chestie legală
dacă o putem face, deci nu e ceva în afara legii, dar asta e decizia dumneavoastră dacă vreți
sau nu.
D-l deputat:si de ce nu ati solicitat in instanta?
D-l Giurgi Cristinel:am inceput o actiune in instanta si fostul primar a intabulat suprafata asta
cu cladirea asta in domeniul public și eu in instanta nu am putut sa câștig din cauza ca a intrat
cu terenul peste mine.
D-l deputat:dar eu stiu cladirea asta de 30 de ani a fost spatiu public și a fost în curtea
primariei.
D-l Giurgi Cristinel:eu am acte doveditoare,este teren in plus.
D-l deputat:deci primaria a construit pe terenul domnului Balauca acum 40 de ani?
D-na Chelaru Niculuina:acum 40 de ani inchidea gastele,Bogdan,primarul.Gastele mergeam
si le luam de acolo.Deci acum 50 de ani era domneniul public.Eu vreau sa va interb ceva,daca
tot sunteti la concesionare.Mie când mi-ati concesionat......si de 20 de ani nu am acte.Deci
când concesionati vreau sa vad ca imi rezolvati si mie problema de 20 de ani și puteti sa
concesionati tot terenul.Dar atâta timp cat de 20 de ani ma judec si nu mi se rezolva nici o
problema.Nici nu stiu cât pământ am și mi-a-ti dat,mi-a-ti luat...nu puteti sa concesiionati
atâta timp cât nu ati rezolvat.Am cereri și hotărâri judecatoresti care nimeni nu le citeste.Nu se
poate sa construiesti pe o bucata de teren concesionat si pamântul de sub cladire nu este al tau
și am facut cereri nenumarate.
D-l deputat Iulian Bulai: Mai mergeam uneori la toaleta respectivă când mergeam la discotecă.
Înțeleg că nu mai este toaleta respectivă.
D-l primar: Este.
D-l Iulian Bulai: Este? Și o să rămână acolo?
D-l primar: Nu.
D-l deputat Iulian Bulai: O să fie concesionată dacă se dă curs cererii?
D-l primar: Acea toaletă va fi demolată numai după ce consiliul local stabilește sau hotărăște
ceva și vom face alta, cu un proiect.
D-l deputat Iulian Bulai: Și unde se va face toaleta respectivă dacă se va concesiona terenul?
D-l primar: Eu am zis să fie cât mai aproape, tot în spatele primăriei, lângă celălalt gard care e
vecin cu Bulai. Să putem să avem utilități adică să o legăm la apă și canal.



D-l deputat Iulian Bulai: Intervenția mea astăzi, aici, este pentru a pleda pentru un interes.
Cred că știți care e interesul acela. Interesul este al spațiului public. Interesul este al
comunității. Dacă noi, dumneavoastră o să cumpărăm un tractor, o lamă, o remorcă…..
D-l Giurgi Cristinel: Interesul este al domnului Dorcu Ovidiu.
D-l primar: Vorbește domnul deputat. Lăsați-l să termine.
D-l deputat Iulian Bulai: Eu nu v-am întrerupt.
D-l Giurgi Cristinel: Ai început cu wc-ul și acum termini cu altceva….
D-l deputat Iulian Bulai: Eu v-am spus că este interesul meu și nu v-am întrerupt și vă rog să
nu mă întrerupeți. Este interesul public și dacă facem o investiție, cum să cumpărăm noi garaj
pentru utilajele astea undeva între Adjudeni și Traian sau între Tămășeni și Luțca. Dacă avem
un spațiu care a fost al comunității, sunt martori care spun că a fost al comunității de când se
știu… Dumneavoastră aveți un litigiu, vă cred; acționați în instanță. Este interesul public, în
opinia mea, de deputat ales în județul Neamț, să cred că este…
D-l deputat Iulian Bulai :in aceasta comuna nu este nici un wc public!
D-l Giurgi Cristinel:ce treaba are wc-ul public?
D-l președinte de ședinta:haideti ca deviem de la..................
D-l consilier Dumea Emilian?: Deci domnul a făcut o cerere, nu? În urma acestei cereri o să
facem un proiect de hotărâre în care o să fie explicat dacă îi aprobăm sau nu cererea. În
expunerea de motive, probabil o să dea mai multe detalii.
D-l consilier Ghiuzan Anton: Având în vedere că cererea nu are un conținut real pentru ce
dorește dumnealui să concesioneze, mă abțin. Dacă menționa în cerere, perfect, poate aveam
alt punct de vedere. Dar în cazul acesta mă abțin din cauza acestui fapt. Că nu specifică clar
pentru ce dorește să-l concesioneze. Ca să aibă intrare. Dacă, cu această problemă, noi ca și
consiliu local, dacă primăria dorește să construiască ceva în zona respectivă, să avem în
vedere să nu obstrucționăm trecerea d-lui Giurgi, adică să poată să aibă acces către proprietate.
Adică să nu construim, nici măcar să îngrădim, ca să poată permite accesul la proprietate. În
cazul în care este terenul primăriei și avem tot dreptul să construim, atunci întrăm în dreptul
lui.
D-na secretar: Asta în instanță se decide,sunt prevazute distante in Codul civil.
D-l consilier Ghiuzan Anton: Dar cu acordul proprietarilor și cu proprietarul se poate.
D-l consilier Dumea Emilian?: Eu țin minte. când am votat la proiectul de hotărâre unde am
hotărât să demolăm garajul acela, cineva a făcut un amendament și a spus că acel teren se va
folosi doar pentru construcția de garaj. Și am specificat. Deci noi ce vrem să facem acum este
împotriva la ce am votat data trecută. Ar trebui să facem un proiect de hotărâre ca să
modificăm ce am hotărât data trecută. Deci va fi nevoie de 2 hotărâri. Una prin care se
modifică hotărârea anterioară și alta prin care concesionăm terenul.
D-l consilier Ghiuzan Anton: În caz că se aprobă cererea.
D-l primar: Să votăm pentru cererea respectivă.
D-l consilier Pârțac Octavian: Să votăm pentru cererea respectivă pentru ce?
Dacă facem proiect de hotărâre.
D-l presedinte de ședință:votam pentru cererea respectiva ca sa facem un proiect de
hotarâre.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?-7 voturi „pentru”(Catre Iulian,Dumea
Eusebiu,Giurgilă Petru,Petrișor Ioan,Enășoaie Simona,Antonica Stefan,Mare Edmond) 4
„abțineri”(Pârțac Octavian,Dumea Emilian,Ghiuzan Anton,Iosub Iosif
D-l consilier Ghiuzan Anton: Avem un cetățean,la mine,anume, Ciprian Mihoc, a ridicat
problema de la școala din Adjudeni. Acoperișul de la școala din Adjudeni nu este prevăzut cu
parazăpezi și primăvara sau iarna a căzut zăpadă pe niște copii dar nu i-a afectat prea tare. Ar
fi bine de luat în calcul.
D-l primar: Știu problema, a spus-o, și am trecut-o.
Alte discuții?



D-l presedinte de sedinta, declar ședinta inchisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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