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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi,19.06.2019 în sedinta de îndată a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.141/19.06.2019 ,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00

Domnul Primar:buna ziua domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local
Tămășeni de îndată , avem doua proiecte de ordinea de zi,dau cuvântul domnul presedinte .

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 10 consilieri locali , lipsesc 4 consilieri locali(Către
Iulian,Dumea Cornel,Dumea Emilian și Enășoaie Simona),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 și d-na Căliman Alina Cristina secretar al comunei

D-l președinte de ședință da citire ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor interne al com.Tămășeni pe anul
2019
Initiator primar:Lucaci Ștefan
2.Proiectul de hotărâre privind propunerea schimbarii de destinaţie a corpurilor de clădire C3, C4 şi
C5, situate în incinta Şcolii Gimnaziale Comuna Tămăşeni, înscrise în Cartea Funciară nr. 53441
Tămășeni, în vederea demolării acestora
Initiator primar:Lucaci Ștefan

D-l presedinte de sedinta:sunteti de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru?
Se aproba ordinea de zi cu 10 voturi ,,pentru,,
D-nul președinte de ședință:începem cu proiectul nr.1.:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor interne al com.Tămășeni pe
anul 2019
Initiator primar:Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiilor?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 local.
D-l consilier Cântaciu Emanuel :despre ce este vorba?
D-na secretar:este vorba de tragerea care s-a facut la CEC pentru creditul contractat pentru

trotuare,pista de bicilete a depășit prevederea inițială,și acum trebuie facut transferul din trimestrul al III
lea în trimestrul al doilea cu suma corespunzătoare tragerii.

D-l consilier Ghiuzan Anton:deci am inteles ca se poatre transfera?
D-l primar:da
D-l consilier Ghiuzan Anton:numai la ședința asta?
D-l primar:nu numai la ședinta asta.Noi am vrut sa facem o rectificare ,finanțele nu ne-au dat

voie,trebuie sa avem niște venituri pe undeva.
D-nul presedinte de ședință: supunem la vot acest proiect?
- Cine este pentru ? 10 voturi ,,pentru,,.Se aproba proiectul de hotarare cu 10 voturi ,,pentru”,,



2. Proiectul de hotărâre privind propunerea schimbarii de destinaţie a corpurilor de
clădire C3, C4 şi C5, situate în incinta Şcolii Gimnaziale Comuna Tămăşeni, înscrise în Cartea
Funciară nr. 53441 Tămășeni, în vederea demolării acestora
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 sunt.
D-l primar aici e vorba de anexele,magaziile de la școala,noi nu am stiut ca ne trebuie si avizul

inspectoratului judetean si ministerului educatiei.Astazi am fost la Piatra Neamt am luat avizul de la
inspectorat,avem dosarul pregătit,poate il trimitem mâine dimineata la Bucuresti și trebuie sa facem
sedinta cât mai repede.

D-l consilier Cântaciu Emanuel?in doua,trei saptamani incep lucrarile?
D-l primar:mai devreme sper.
D-l consilier Cantaciu Emanuel:se termina lucrările anul acesta?
D-l primar:toaletele interioare vor fi terminate dar lucrarile sunt foarte multe,ca sa schimbi si

acoperis,Sali de clasa...
D-l președinte de sedinta:cine este pentru acest proiect?9 voturi ,,pentru,, și 1 vot

abtinere(Ghiuzan Anton).
Proiectul de hotărâre a fost respins.
D-l primar:sunteti impotriva la proiectul cu toaletele?
D-l consilier Iosub Iosif:intr-o ședință imi cereati mie explicatii de ce ma abtin de la vot?
D-l consilier Ghizuan Anton:v-ati inscris la cuvânt?
D-l primar:eu zic până la urmă că toată comunitatea Tămășeni doreste sa facem toalete si acuma

nu inteleg de ce v-ati opus...?
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu am fost impotrivă.Aveti dreptate,eu sunt in opozitie,cunosc

situatia,luati act de toate procesele verbale ,în care toate proiectele de hotarare,care sunt facute toate
facute in interesul cetățenilor și atuncia analizati problema.

D-l primar:eu cred ca toate care le-am facut până acuma sunt în interesul comunității nu le-am
facut în interes personal.Asta este si de mare interes al comunității.Înseamna că d-vs nu vă doriti sa fie
toalete la scoala Tămășeni.Interesele sunt ca nu se facă,nu s-a facut,nu vrea.Se poate dar nu se vrea.Urât
lucru.O facem pentru toti copii din comuna Tămășeni,nu o fac pentru mine,nici pentru Ghiuzan
Anton,nici pentru Fani.E păcat.Asta est

D-l presedinte de sedinta, sedinta a luat sfârșit,vă multumim pentru participare.
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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