
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
CONSILIUL LOCAL

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

NR.8433/20.11.2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 20.11.2020 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.228/17.11.2020,în sala de festivitati de la sediul Primariei
com.Tămășeni, începând cu orele 15.00. Se constată şi se înregistrează prezenţa a 13 consilieri
locali,doamna Dorcu Angelica urmeaza sa depună jurământul , lipseste domnul consilier local Dumea
Emilian.
D-na Primar: Buna ziua,doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
extraordinara,când se vor alege comisiile de specialitate și viceprimarul.Ca sa putem continua aceasta
sedinta trebuie ales un președinte de ședință.O sa rog unul dintre consilieri să propună un președinte de
sedinta.
Domnul viceprimar:propun sa se inceapa in ordine alfabetica,sa vina randul fiecaruia.
Doamna secretar:Doamna Dorcu nu participa la vot,până nu depune juramantul.
Domnul primar supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință,respectiv
domnul Antochi Iulian.Se aprobă propunerea cu 13 voturi ,,pentru,,.

Domnul presedinte: Buna ziua! În conformitate cu Dispoziţia Primarului comunei Tămășeni
nr.228 din data de 17.11.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Tămășeni sunteţi
invitat a participa la şedinţa extraordinara a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc
în ziua de vineri, 20.11.2020 ,ora 15.00,în sala de festivități de la sediul Primăriei comunei Tămășeni,
din satul Tămășeni,strada Unirii nr.157, 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 Primar,
Lucaci Ștefan

2. Depunerea jurământului de către doamna Dorcu Angelica validată prin sentința
civila nr.1782/12.11.2020 pronunțată de către Judecătoria Roman în dosarul
nr.6279/291/2020

-

3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale
Consiliului Local al comunei TĂMĂȘENI

Primar:
Lucaci Ștefan

4. Proiect de hotărâre privind privind alegerea Comisiei speciale de numărare a
voturilor

Primar,
Lucaci Ștefan

5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei TĂMĂȘENI Primar,
Lucaci Ștefan

D-l președinte de ședinta:dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Se aproba proiectul ordinii
de zi cu 13 voturi ,,pentru,,.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință
-a fost ales președintele de ședință .

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


2. Depunerea jurământului de către doamna Dorcu Angelica validată prin sentința civila
nr.1782/12.11.2020 pronunțată de către Judecătoria Roman în dosarul nr.6279/291/2020
Doamna secretar da citire sentinței civile nr.1782/12.11.2020 pronunțata de judecătoria Roman .
Doamna Dorcu Angelica depune și semneaza(in două exemplare) jurămâtul.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al comunei TĂMĂȘENI
Inițiator:primar Lucaci Ștefan
Domnul primar:aici o sa luăm o pauza,dumneavoastra va faceti comisiile de specialitate
Doamna secretar :numărul minim de voturi pentru adoptarea acestei hotărârei este 8 care reprezinta
majoritatea absoluta.
Se face pauza pentru organizarea comisiilor de specialitate.
Se reiau lucrarile sedintei.
Domnul presedinte de ședinta prezinta propunerile pentru alegerea comisiilor :
Comisia pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură,
administrarea domeniului public şi privat al comunei:

PROPUNEREA PNL:
1. DUMEA EMILIAN-presedinte
2.DORCU ANCUTA- secretar
3. BULAI EMANUEL
4.DANCĂ ȘTEFAN
5.DORCU ANGELICA
PROPUNEREA ALINAȚEI USR PLUS:
1. DUMEA EMILIAN-presedinte
2.PARTAC OCTAVIAN IOSIF- secretar
3. BULAI EMANUEL
4.DANCĂ ȘTEFAN
5.DORCU ANGELICA

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate,tineret, activităţi sportive şi
de agrement,muncă ,familie și protecție socială
PROPUNEREA PNL:
1.ANTOCHI IULIAN - președinte
2.PARTAC IOSIF OCTAVIAN - secretar
3.ANTONICA MARIUS
4.IOSUB IOSIF
5.GIURGILA PETRU
PROPUNEREA ALINAȚEI USR PLUS:
1.ANTOCHI IULIAN - președinte
2.ANTONICĂ MARIUS - secretar
3.DUMEA GABRIELA
4.IOSUB IOSIF
5.GIURGILA PETRU

Comisia juridică și de disciplină,amenajarea teritoriului si urbanism,protecția mediului și turism
PROPUNEREA PNL
1.DUMEA CORNEL- președinte
2 CANTACIU EMANUEL- secretar
3. ANTONICA STEFAN



4.DUMEA GABRIELA
5.BUSIOC MARIA

PROPUNEREA ALINAȚEI USR PLUS
1.DUMEA CORNEL- președinte
2 CANTACIU EMANUEL- secretar
3.ANTONICA STEFAN
4.DORCU ANCUȚA IOLANDA
5.BUSUIOC MARIA

Doamna secretar :daca sunt două propuneri se voreaza secret,cu buletinele de vot.Se face o pauza pentru
tehnoredactarea buletinelor de vot.
Se reiau lucrările sedintei.Doamna secretar:sunt 3 buletiune de vot,câte unul pnetrui fiecare
comisie.Fiecare consilier local va primi câte trei buletine.Se trece la vot in ordinea alfabetica a
consilierilor locali.
Domnul presedinte de sedinta:fiecare partid trebuie sa faca o propunere pentru o comisie care să
numere voturile care s-au exprimat pentru alegerea comisiilor de specialitate.
Domnul Antonică Ștefan propune pe domnul Antochi Iulian.
Domnul Partac Octavian Iosif propune pe doamna Dorcu Ancuța Iolanda.
Domnul Bulai Emanuel propune pe d-l Cantaciu Emanuel.
Domnul președinte de ședinta:supun la vot propunerile.Se adopta hotărârea pentru formarea comisiei cu
14 voturi,,pentru,,
Comisia a procedat la numărarea voturilor pentru comisiile de specialitate ,exprimate secret.În urma
numărării voturilor Comisiile nr.1,2,3 propunse de PNL au obținut 8 voturi,,pentru ,,iar comisiile
nr.1,2,3 propunse de USR au obținut 6 voturi.
Domnul președinte de ședinta:propunerea PNL a obtinut 8 voturi ,,pentru,,
4.Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei speciale de numărare a voturilor.
Domnul presedinte de sedinta:sunt trei membri propusi Dumea Cornel,Bulai Emanuel și Dorcu
Ancuta.Dacă există o altă propunere?Nu este altă propunere.Atunci supunem la vot.Se adoptă hotărârea
cu 14 voturi,,pentru,,.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei TĂMĂȘENI
Domnul primar propune pe domnul Antonică Ștefan
Domnul Parțac Octavian Iosif propune pe domnul Antonică Marius.
Domnul Bulai Emanuel propune pe domnul Cantaciu Emanuel Petru.
Doamna secretar:se face o pauza pentru tehnoredactarea buletinelor de vot.Ca si modalitate de
vot:voturile ,,pentru,, –prin lasarea nebarat a numelui,voturile ,,impotriva,, prin bararea numelui.Toti
consilierii locali sunt de acord cu acesta modalitate de vot.
După pauza,se reiua lucrările sedinte.Doamna secretar dă citire buletinului de vot pentru alegerea
viceprimarului comunei Tămășeni.Se trece la exprimarea votului,secret.Toti consilierii locali primesc
câte un buletin de vot,în ordinea alfabetica.
După terminarea votului,domnul președinte de ședinta invita comisia de numărare a voturilor pentru
alegerea viceprimarului să treaca la numarare si consemnarea rezultatului acestuia.
Comisia formata din domnul Dumea Cornel,Bulai Emanuel și Dumea Ancuta procedeaza la numararea
voturilor.
În urma exprimarii votului se constata următorului rezultat:
Antoinică Ștefan-8 voturi
Antonică Marius-4 voturi
Cantaciu Emanuel Petru-2 voturi.
Domnul președinte de sedinta:în urma votului rezulta ca domnul Antonică Ștefan este noul viceprimar al
comunei.



Domnul Antonică Ștefan:Va multumesc pentru increderea acordata!
Domnul președinte de ședinta:declar sedinta închisa.
Ne asumam veridicitatea celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
IULIAN ANTOCHI

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,
ALINA-CRISTINA CĂLIMAN


