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Nr. 3122 din 13.06.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi,13.06.2019, în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.138 din 07.06.2019,şedinţă ce are loc la sediul
Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 10.00.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 13 consilieri locali ,lipseste nemotivat d-l
consilier local Mare Edmond,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 .Participă de drept primarul
comunei d-l Lucaci Stefan , d-na Căliman Alina Cristina secretar al comunei , și d-l Pârțac
Octavian Iosif.
D-l Presedinte de sedință, Petrisor Ioan :buna ziua domnilor consilieri și bine ati venit la o
noua sedinta a consiliului local Tămășeni,de data aceasta ordinara cu următoarea ordine de
zi :

1.Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani către Biserica Coborarea Duhului
Sfant
Initiator,consilier local Ghiuzan Anton
2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta
Initiator primar Lucaci Ștefan
3.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.32 din 16.05.2019
privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tămășeni în proprietatea privata a
comunei Tămășeni,a unor clădiri în vederea scoaterii din functiune si a dezafectarii
Initiator primar Lucaci Ștefan
4.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.33 din 16.05.2019
privind aprobarea executarii lucrărilor de desființare totală unor clădiri din domeniul privat al
comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare și valorificarea eficientă a
materialelor rezultate
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la data de
31.03.2019
Initiator Primar Lucaci Stefan
6.Informare privind constatatea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului
Pârtac Octavian Iosif
D-l presedinte de sedinta: sunteti de acord cu ordinea de zi ?
D-l Ghizuan Anton: As vrea sa suplimentez ordinea de zi cu punctul Diverse.
D-l presedinte de sedinta:Supunem la vot ordinea de zi cu suplimentarea d-l Ghiuzan Anton?
Voturi: pentu 13;
Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi,,pentru,,
D-l presedinte de sedinta:supunem la vot procesul verbal din ședința anterioara
Voturi: pentru 11; abțineri:2 voturi(Neculai Anton și Cântaciu Emanuel )



1.Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani către Biserica Coborarea

Duhului Sfant

Initiator,consilier local Ghiuzan Anton

D-l presedinte de sedinta: Avizele?
Favorabile toate cele trei comisii
D-l presedinte de sedinta: Discuții? Se inscriu la cuvânt consilierii: Ghizuan Anton, Iosub
Iosif și Dumea Emilian
D-l președinte de sedinta:ce rugaminte avem ,care sa inscrie la cuvânt sa spună tot,ne lungim
si.......
D-l Ghiuzan Anton: Bine facuta observatia.Aș vrea sa mentionez că de 27 de ani de când
există Coniliul Local, bisericile n-au solicitat niciodată în scris ajutorul. Ea a fost ajutată prin
bugetul local, prin anumite sume... Eu le înțeleg destul de bine care au fost acelea și care a
fost scopul, dar acuma se pune problema, că nu se ajuta biserica, se ajută construcția bisericii,
biserica este a comunității, nu se ajută pentru infrumusețare sau pentru alte scopuri de a fi mai
curată. Întrucât turnurile amândouă n-au fost terminate și n-au fost finalizate cum ar trebui să
fie, sunt în degradare.Poate confirma si domnul consilier Iosub ca a lucrat acolo și a vazut și
după cum reiese si din avizul de specialitate de la contabilitate, nu este prins la culte sume de
bani, dar aceste sume de bani nu trebuie să fie neapărat de la pentru culte. Se poat cuprinde de
la situațiile de urgență și este o sumă de 50000 dacă nu mă înșel, la dispoziția primarului........
D-l primar: la dispoziția Consiliului Local
D-l Ghiuzan Anton:a Consiliului Local, prin care domnul primar este ordonator și dacă voia
întradevăr să se aprobe acest proiect de hotărâre și prin raportul de specialitate, erau două
posibilități, o rectificare înainte de așa ceva, care sunt sumele în mai multe capitole care
acoperă chiar mai mult cheltuielile decât sunt necesare și era loc.Acum vă râmâne la
latitudinea dumneavostră să aprobați sau nu.
D-l primar:Am vrut să facem o rectificare dar Legea finanțelor publice nu ne dă voie. Noi am
incercat să facem rectificare cu niște bani pentru investiții, dar nu ne dă voie. Asteptăm să se
facă ședința de consiliu la Consiliul Județean și atunci să facem și asta, dar la momentul ăsta
chiar nu se poate, chiar dacă am vrea, legea finanțelor publice nu ne dă voie.
D-l Dumea Emilian: Din câte știu eu nu se poate face transferul din trimestrul patru în
trimestrul trei
D-l primar: La rectificare se poate, din patru aducem în trei și din trei in doi
D-l Iosub Iosif: Voiam să confirm faptul că Anton are dreptate în ceea ce privește
turnurile.Lucrările care trebuie făcute implică o sumă foarte mare de bani, dar în legătură cu
actualul proiect, ideea e că de unde luăm banii care sa-i aprobăm? Personal, am avut o
discuție cu doamna contabilă, si s-ar putea da banii dar după trimestrul trei.Putem face o
mențiune sau un amendament eventual ca la următoarea ședință de buget să putem aproba
aceste sume în funcție de ce se întâmplă la rectificare.Cu totul de acord ca biserica are nevoie
și nu numai la Adjudeni ci și la Tămășeni.
D-l Dumea Emilian: Deci eu propun să ne abținem la acest proiect și să-l reluam după
rectificare.
D-l presedinte de sedinta: Mai sunt discuții?
D-l Ghiuzan Anton: Da, deci cum s-a mentionat de către colegi, domnule primar, deci acest
proiect se poate aproba cu mențiunea la rectificarea de buget, deci se poate face amendament.
D-l Iosub Iosif: Dacă imi dati voie, dacă nu mă înșel, și in discuția trecută, am avut aceeasi
problemă.
D-l Ghiuzan Anton: Eu de aceasta am făcut acest proiect de hotărâre, ca să confirme, adică să
fie o dovadă certă că se va aproba și se va aloca suma.
D-l primar: A fost o cerere in care normal, toți ati fost de acord, si dacă o să vină sumele mai
mari de bani, o să alocăm poate si mai mult.



D-l presedinte de sedinta:
D-l Ghiuzan Anton:acasta suma de bani sa fie aprobata și sa fie pusă în aplicare după
rectificarea care va fi in semestrul urmator.Nu momentan.
D-l secretar:art.1 sa ramână în forma propusa și completarea care este?
D-l consilier Ghizuan Anton: art.2.sumă de bani de 100 000lei se va pune în aplicare după
rectificarea care va fi in trimestrul trei.
D-l președinte de sedinta:supunem la vot amendamentul d-lui Ghiuzan Anton.
Voturi: pentru:4(Ghiuzan Anton,Mihoc Ilie,Neculai Anton și Dumea Eusebiu);
impotrivă…0….; abțineri:9
Amendamentul a fost respins.
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proeictul de hotărâre
Voturi: pentru :2(Ghiuzan Anton și Mihoc Ilie); impotrivă…0….; abțineri:11.
Proiectul de hotărâre a fost respins.

2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta

Initiator primar Lucaci Ștefan

Avizele: favorabile
D-l presedinte de sedinta: Discuții?Nu sunt
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotărâre
Voturi: pentru:13;
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi ,,pentru,,.

3.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.32 din

16.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tămășeni în

proprietatea privata a comunei Tămășeni,a unor clădiri în vederea scoaterii din

functiune si a dezafectarii

Initiator primar Lucaci Ștefan

Avizele: favorabile
D-l presedinte de sedinta: Discuții?Nu sunt.
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proeictul de hotărâre
Voturi: pentru:13;
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi ,,pentru,,.

4.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.33 din

16.05.2019 privind aprobarea executarii lucrărilor de desființare totală unor clădiri din

domeniul privat al comunei Tamaseni, a scoaterii din functiune, demolare, casare și

valorificarea eficientă a materialelor rezultate

Initiator primar:Lucaci Ștefan

Avizele: favorabile
D-l presedinte de sedinta: Discuții?Nu sunt
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proeictul de hotărâre
Voturi: pentru:13;
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi ,,pentru,,.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la

data de 31.03.2019

Initiator Primar Lucaci Stefan

Avizele: favorabile
D-l presedinte de sedinta: Discuții?
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotărâre



Voturi: pentru 11 ; abțineri 1(Cântaciu Emanuel),impotriva 1(Ghiuzan Anton)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi ,,pentru,,,1 vot impotriva si 1 vot abtinere.

6.Informare privind constatatea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului
Pârtac Octavian Iosif
D-ns secretar:este o informare prin care vi s-a adus la cunostinata ordinul prefectului privind
constatarea incetarii de drept a dlui consilier Pârtac Octavian Iosif.

7.D-l presedinte de sedinta: discuții?

D-l Ghiuzan Anton: Având în vedere că a fost sărbătoarea comunității din Adjudeni, din
discuțiile avute cu câțiva dintre cetățeni ,totul a fost frumos, toate problemele au fost
rezolvate, dar, doar una singură mai trebuia, niște toalete ecologice.
D-l primar:eu am avut discutii chiar in ziua de hram, vom avea in vedere acest lucru pe viitor
intrucat si biserica la Adjudeni are nevoie de o toaleta publică, mai ales pentru străini sau
vizitatori.
D-l Ghiuzan Anton:pe moment.
D-l primar: Avem o cerere de la biserica din Tămășeni, prin care părintele paroh ne solicită
un ajutor de 100 000 de ron pentru a efectua câteva lucrări la casa parohială, intrucât apa de
la ploi s-a infiltrat prin acoperișul parohiei si au inundat podul si pereții .Dacă sunteti de
acord cu această cerere impreuna cu cea de la Adjudeni, să intre dupa rectificare pe ordinea
de zi a unei ședințe de Consilu Local.
D-l Ghiuzan Anton: Mai am o discutuie, in această cerere se vorbește despre investiția intr-o
capelă mortuară. Atâta timp cât cimitirul este in inventarul Consiliului Local, nu este in
inventarul parohiei, consiliul local nu poate acorda sume pentru construcția la asa ceva.
Singura soluție este ca primaria prin Consiliul Local să realizeze această capelă mortuară.
Intrucât investiile se fac de către proprietarul de drept indiferent daca este dat in administratie
sau inchiriere.Ideea este foarte buna, dar orice fel de investitie in cimitir se face de catre
Consiliul Local.
D-l primar: Parohia vrea să facă această casa mortuară vis a vis de cimitir, pe acea suprafață
de teren care este acolo.Deocamdată în Tămășeni, cineva zvoneste ca ,,ati auzit ce vrea să
facă primarul pe terenul de la cimitir ? Noi nu suntem de acord!” Nu există așa ceva, acolo
este domeniul public, și în documente il avem ca pășune. Nu a fost niciodată discuție de
vânzare sau inchiriere, ce este acolo acum este doar o organizare de șantier ,dar ca sa arunce
cu vorbe urate....maine, poimaine o sa zica uite ce vrea sa faca primarul .....vrea sa vanda
primaria.Multa rautate si invidie.Dar o sa aduc la cunostinta la intreaga comunitate vorbele
acestea urâte.Acel teren nu se poate vinde niciodata,doar sa il scot din circuit si sa-l dam în
concesiune bisericii ca biserica sa poata face o capela acolo,il putem da..se va face o
capela ,niste locuri de parcare..
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot această cerere
Voturi: pentru:13 ;
D-l Pârtac Octavian Iosif doreste sa aiba o interventie.
D-l Octavian Iosif-Partac: O chestie pe care n-am observant-o în timp ce stăteam acolo, dar
de aici o observ, e foarte greu să urmărești o sedință de consiliu local, si pentru mine care stau
aici și pentru cei de acasa fara sa stie absolut deloc ce scrie acolo. E foarte bine ca ati votat,
ati discutat, ati avut propuneri, dar oamenii nu stiu exact ce votati..E ok, dupa parerea mea sa
prezentati, d-l primar sau initiatorul proiectului, sa faca un rezumat de o fraza macar sa spuna
la proiectul asta este vorba despre...și se votează sau nu se votează.
D-l viceprimar: Cetatenii care sunt interesati, se face anuntul public, pot veni si la primaria si
sa ceara informatiile de care au nevoie.
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,

PETRIȘOR IOAN

SECRETARUL COMUNEI,

CĂLIMAN ALINA CRISTINA


