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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 01.09.2020 în sedinta extraordinara a Consiliului Local
Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.179/28.08.2020,în sala
Caminului Cultural din localitatea Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se
înregistrează prezenţa a 10 consilieri locali, lipsesc:domnul Petrișor Ioan și domnul
Neculai Anton.
D-na Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
extraordinara ,care are loc astăzi 01.09.2020,unde vom avea 9 proiecte pe ordinii de zi.Nu
am să le citesc pe toate ,sunt 9 cu discuții,o sa trec la primul punct al ordinii de zi unde vom
alege un președinte de sedința.Am să rog Consiliul Local sa faca propuneri.Domnul primar
initiaza proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna septembrie și
octombrie.
Domnul consilier Dumea Cornel propune pe d-na Enășoaie Simnona.
Domnul viceprimar Antonică Ștefan propune de domnul Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton nu este de acord.
Domnul primar supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de
ședință,respectiv doamna Simona Enășoaie?Se aprobă propunerea cu 9 voturi ,,pentru,,.

Doamna presedinte: Buna ziua!Bine ați venit la ședință extraordinara de astăzi ,01.09.2020,
cu următorul proiect al ordinii de zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință Viceprimar
Antonică Ștefan

2. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local Primar,
Lucaci Ștefan

3. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local Primar:
Lucaci Ștefan

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe
anul 2020

Primar,
Lucaci Ștefan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice,faza DALI,pentru
investiția,,Finalizare Sală de sport,sat Adjudeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,,

Primar,
Lucaci Ștefan

6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice,Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de
Investiții,,C.N.I.,,S.A.,pe bază de protocol,a amplasamentului situat în sat
Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț și asigurarea condițiilor în vederea
realizării obiectivului de investiții,,Finalizare sală de sport,sat
Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț,,

Primar,
Lucaci Ștefan



7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția
produselor aferente programului pentru școli al României și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, la nivel local

Primar:
Lucaci Ștefan

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 30.06.2020

Primar:
Lucaci Ștefan

9. Discuții

D-na președinte de ședinta:dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Se aproba proiectul ordinii
de zi cu 9 voturi ,,pentru,,.
D-na președinte de ședință:supun la vot procesul verbal de la ședinta anterioară:cine
este ,,pentru,,?9 voturi,,pentru,, .
Se aproba procesul verbal al sedintei din data de 17.08.2020 cu 9 voturi ,,pentru,,.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință
-a fost ales președintele de ședință la începutul ședintei.
2.Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local.
Inițiator:primar Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?9 voturi,,pentru.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
3.Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local.
Inițiator:primar Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?10 voturi,,pentru.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul
2020
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-na președinte de ședință:Avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na presedinte de ședință: discutii?Nu sunt.
D-na președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?-9
voturi ,,pentru,,Abțineri?-1 vot abținere(domnul Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice,faza DALI,pentru
investiția,,Finalizare Sală de sport,sat Adjudeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,,
Initiator Primar: Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?10 voturi,,pentru.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
Domnul primar:este vorba de avizare,despre predarea amplasamentului.Dacă dă Domnul să
fie bine in toamna asta se vor apuca de lucrări,Compania Națională de investiții.
6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării
și Administrației prin Compania Națională de Investiții,,C.N.I.,,S.A.,pe bază de
protocol,a amplasamentului situat în sat Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț și



asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții,,Finalizare sală de
sport,sat Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț,,
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?10 voturi,,pentru.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?10 voturi,,pentru.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 30.06.2020
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?9 voturi,,pentru.Împotriva?-1
vot(Ghiuzan Anton)
9.Discuții.
Doamna președinta de ședinta:avem o cerere formulata de Dorcu Ovidiu Lucian.
,,Subsemnatul Dorcu Ovidiu Lucian,administrator la SC LUCOV PREST SRL ,rog prin
prezenta cerere anularea plății chiriei începând cu luna martie,odata cu intrarea in vigoare a
stării de urgența datorita faptului ca nu am putut desfășura activitate din morive ce nu tin de
voința mea,intrucât suntem în pandemie.Atașez la aceasta cerere certificat pentru situatie de
urgența.Va aduc la cunostinta ca acesta are un precedent ,înca din luna aprilie 2020 la
sedinta consiliului local Roman prin care se aproba scutirea de la plata chiriei datorate.
Discutii.Cine se inscrie la cuvânt.?-domnul consilier Ghiuzan Anton.
D-na președinta:domnul Dorcu Ovidiu doreste sa se înscrie la cuvânt.Cine este pentru?10
voturi pentru inscrierea la cuvânt a domnului Dorcu Ovidiu.
Domnul primar:cred ca am mai discutat despre aceasta cerere.Daca gasim un cadru
legal,faptul că suntem in stare de alerta,am fost si in stare de urgenta,si starea de alerta
poate sa continue un an sau doi,nimeni nu stie,poate si trei,habar nu avem.El nu va mai
putea functiona nicicum.Cere o scutire a taxei,chirei pe care o are pentru aceasta suprafață
pentru că el practic nici nu functioneaza.El functiona foarte rar si cand erau timpurile
bune.În schimb ,dacă gasim un cadru legal.Il avem si pe domnul avocat,poate să ne spuna și
daca gasim o solutie ar trebui ca si retroactiv de când este starea de urgență aceasta cladire
sa fie scutita de la taxa chriei la primărie,pentru că,nu funcționează.El este inchis definitiv
si trebuie sa gasim o soluitie,poate!
Doamna președinte:dăm cuvântul domnului Ovidiu.
D-l Dorcu Ovidiu:stimati consilieri,am îndrăznit să fac această cerere pentru că nu pot să
îmi desfășor activitatea în afara voinței mele.Pentru aceasta institutiile statului mi-au emis
un certificat de urgență,tip I adică închidere totală iar în afara de acesta există un precedent
la sedinta consiliului local din Roman unde consilierii locali din Roman.Și in afara de
aceasta,nu știu când îmi voi începe activitatea datorită faptului ca suntem în pandemie.Dacă
aș ști că încep într-o luna doua,fără doar si poate nu aș fi îndrăznit să depun această



cerere.Dar poate si la anul pe vremea aceasta tot la fel nu am să funcționez.Așa cum agenții
econimici de la Roman au putut să beneficieze de această activitate nu văd aici la Tămășeni
de ce să nu beneficiez de această facilitate.Sunt cu profit 0,sunt închis în afara voințeei
mele.Multumesc!
Domnul Ghiuzan Anton:așa cum a sugerat domnul Ovidiu,dumnealui,ca să nu mai
plătească taxa poate rezilia contractul,întrucât nu putem ști cât durează această pandemie și
este păcat de acest spațiu si este păcat să nu fie folosit.Am urmărit în ultimul
timp,activitățile doamnei bibliotecare și are activități foarte bune.S-ar putea folosi de acest
spațiu întrucât poate da spectacole,se pot da si filme.Deci nu putem să acceptăm ca acest
spațiu să fie închis.Dacă domnul Ovidiu doreste să îl mențină,că deja i s-a facut favoarea să
nu-l ia altcineva prin regulamentul de închiriere,asta este opinia lui,dar eu înainte de ședință
m-am dus la doamna contabilă si am luat valoarea de inventar actualizata a Caminului
Cultural.Este de 810 mii lei.Un agent economic din Tămășeni,respectiv doamna de aici care
are praznicile,Niculina,2 Pași,2 Pași de la Adjudeni,ceilalți agenți economici plătesc pe
clădire în jur de 4000 lei pe an.Valoarea care se aplică acestei clădiri este mult mai
mare.Făcând raportul de chirie pe care il plateste el pe luna.Nici măcar cheltuielile pe taxa
de clădire nu le acopera.Deci Primăria il ajută prin taxa mică care o are fata de cilalți
agenți economici.Dacă Guvernul ar fi dat ordonanță de urgență,agenții economici care nu
pot sa își desfățoare activitatea din cauza pandemiei,era ceva ca hai sa acceptam.Dar i se
face un favor.Daca la aceasta cerere mai era aplicata,doamna secretara și o ancheta
sociala,i se vedea adevarata valoarea și putem spune este sarac.Este o rusine.El spune că
este precedent.La Roman este altceva la Tamaseni este cu totul altceva.
Domnul primar.dar la Roman de ce este altceva?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aia nu analizeaza perfect,eu analizez în spiritul
echității.Dacă agenții economici platesc impozit,
Domnul primar:este o filozofie.
Domnul Ghiuzan Anton:nu este filozofie este realitate.Domnul primar va rog sa nu ma
intrerupeti.Dacă clădirea era un incendiu,o cauza natuirala,da frate nu poate din cauza
asta,până se reface e ok,dar daca asta tine 2 ani de zile,nu se stie când.
Domana președinte:v-ati spus punctul de vedere.
Domnul primaer:asta este de răutate si invidie de tot ce exista in tine.
Domnul consilier Ghiuzan Anton.nu este răutate!Vorbesc in raport de activitatea care o am.
Domnul primar:prostii!
Domnul Ghiuzan Anton :prostii stiu cine vorbeste.Ala care joaca poker,care joaca la
pacanele,ala vorbeste prostii.
Domnul primar:numai prostii vorbesti.Ala care schimbă valuta,care vinde benzină,care
vinde la pahar.
Dopmanul consileri Ghiuzan Anton:nu este prost ală care cere,este prost ală care da,frate!
Doamna presedinte:haideti să nu ne certam!
Domnul consilier Ghiuzan Anton:scuteste si ceilalti agenti economici care platesc zeci de
milioane!
Domnul primar:dar nu au fost afectati,noi vorbim de o societate care este afectata si nu
poate sa isi desfășoare activitatea.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cei care au bar isi pot desfășura activitatea?In interior?
Domnul primar:da,si-o desfășoara.Au voie 20 de persoane in interior.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:barurile nu se deschid!Va spun eu!Barurile si discotecile
nu se deschid!
Domnul primar:îi scutim si pe aia!
Domnul Dorcu Ovidiu:ceea ce spune domnul Anton.este absolut fals.Eu am clauza in
contract sa pun sala la dispozitie.Doamna bibliotecara daca vrea sa faca orice activitate,sala



este pusa la dispozitie oricând.În afara de aceasta eu nu pot sa imi desfășiora activitate(sa
pun mese de tenis)dar nu mi s-o dat mie acest favor.Eu am activitate de spectacole.Mie mi
s-a emis un certificat de urgență,este fara vointa mea.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:de ce nu reziliati contractul,ca sa nu mergeti pe pierdere?
Domnul Dorcu Ovidiu:sala aceasta este la dispozitia primariei oricând.Mai mult,din martie
de când este pandemia sunt la dispozitia dumneavoastra a consiliului local.Fac sala
curata ,amenajez,care nu am obligatia aceasta.Vin benevol.Daca ar fi sa imi dati voie sa fac
alta activitate,as putea sa fac bani sa platesc cum spune dumnealui taxa pe cladire.Dar dati-
mi voie sa fac ce vreau eu ca spatiul acesta sa devina rentabil.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:activitatea care o desfășoara dumnealui,nu i-a impus-o
nimenea.Dumnealui a cerut-o de la Registru Comertului.Dumnealui poate sa schimbe
activitatea.Nu este obligatoriu!
Domnul Dorcu Lucian :total fals.Eu activitatea principala o am activitate spectacole.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cine a ales-o v-a impus-o cineva?
Domnul Dorcu Ovidiu:nu am voie sa desfășor alta activitate decât pe aceea pe care o am
autorizata.
D-l consilier Ghiuzan Anton:raspundeti,v-a impus cineva fortat sau dumneavoastra ati
ales-o?
D-l Dorcu Ovidiu:eu am ales-o.
Domnul consilier Ghiuzan Anton si atunci tot dumneavoastra puteti sa faceti o alta
activitate in acest spatiu ca sa puteti functiona.
D-l Dorcu Ovidiu:nu pot,am clauza in contract.
D-l consilier Ghiuzan Antomn:va puteti schimba activiatea.Da aseara nu mi-ai zis!Vreau sa
precizez:aseara a venit la mine si m-a rugat,a insistat sa il ajut.I-am spus ca nu pot sa fca
chestii din astea.A mai venit la mine si a insistat.Eu nu pot sa ajut un cetatean
D-l Dorcu Lucian:nu este un favor este un act de dreptate.
D-l consilier gHiuzan Anton:nu stiu ce ati vrut sa facetiu aseara ,sa ma intimidati..dar nu
am acceptat.Si este o rusine sa veniti la un consilier liocal sa va ajute sa fiti scutit de un
impozit.
D-l Dorcu Lucian:Sa fiu inteles!
D-l consilier Dumea Emilian:eu as extinde cererea domnului Ovidiu știind ca in comuna
sunt agenti economici care in perioada pandemiei nu au avut activitate.Vreau sa facem un
proiect de hotărâre să fie cuprinsi si ei in acel proiect.
D-l consilier Ghiuzan Anton:a venit si posta si a cerut micsorarea taxei și ati fost
impotriva.Deci cântariti!Pentru posta ati fost impotriva nu s-a reusit ,acuma.....
D-l consilier Dumea Cornel sa supunem la vot!Aceasta cerere a fost facuta ca urmare a
unui drept de care dumnealui beneficiaza.Nu este nici favor ,nici incalcarea legii,nici nimic
altceva.Noi trebuie sa analizam daca este intemeiata sau nu.Nu opreste nici un agent din
comuna Tamasnei să vină cu o cerere către consiliul local și atunci fiecare cerere trebuie
analizata in parte.Nu vad ce ce atata scandal pe baza unuei cereri care este facuta in baza
unui certificat care atesta dificultatea financiara si care este conform legii.
D-l consilier Ghizan Anton:agentiie conomici care isi defășoara activitatea nu pot să facă
aceasta cerere de scutire de impozit.
D-l consilier Dumea Cornel:o fi asa cum spuneti dumneavoastra,dar daca unor agenti
economici li se da acest drept de ce sa nu-l supunem spre votare?
D-l consilier Ghiuzan Anton:având in vedere ca mai multi agenti economici sunt
defavorizatri.
D-na presedinta de ședință :aici este o completare.
D-l Ghiuzan Anton:completarea nu face parte din cerere,este in afara ei.



D-na presedinta de sedinta:supunem la vot initierea unui proiect de hotarrae,pentru domnul
Ovidiu?se aproba initierea unui proiect de hotărâre-9 voturi,,pentru,,,1 vot abtinere(Ghiuzan
Anton)
Supunem la vot propunerea domnului Dumea Emilian. Se aproba initierea unui proiect de
hotărâre-9 voturi,,pentru,,,1 vot abtinere(Ghiuzan Anton)
Doamna președinte de sedinta:declar sedinta inchisa.
Ne asumam veridicitatea celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL,

SIMONA ENĂȘOAIE

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,

ALINA-CRISTINA CĂLIMAN


