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NR.6165/22.09.2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.09.2020 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.189/16.09.2020 şedinţă ce are loc ,în sala
Caminului Cultural din localitatea Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se
înregistrează prezenţa a 9 consilieri locali (lipseste nemotivat D- l Către Iulian)
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
ordinara ,unde vom avea 4 proiecte pe ordinii de zi.O sa avem si o suplimentare a ordinii de
zi,a mai apărut ceva între timp.
Doamna presedinte de ședință: Buna ziua!Bine ați venit la ședință ordinara de
astăzi ,22.09.2020, cu următorul proiect al ordinii de zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
local pentru d-l Dumea Cornel

Primar:
Lucaci Ștefan

2 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
local pentru d-l Dumea Emilian

Primar,
Lucaci Ștefan

3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții

Primar:
Lucaci Ștefan

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz
și a unui drept de servitute,asupra unui teren din domeniul public
al comunei Tămășeni,în favoarea SC DELGAZ GRID SA

Primar:
Lucaci Ștefan

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 presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea proiectul ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de concesiune Primar:
Lucaci Ștefan

2 Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de comodat
pentru un spațiu din clădirea ,,Grădiniță Tămășeni,, în care
funcționează ,,Centrul de Permanență,,.

Primar:
Lucaci Ștefan
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D-na președinte de sedință:cine este pentru?Se aproba suplimentarea proiectul ordinii de zi
cu 9 voturi ,,pentru,,.
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea
Cornel
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,,
2 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea
Emilian
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 rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru
anul 2020 și a listei de investiții
Initiator Primar: Lucaci Ștefan
D-na presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii? Nu sunt.
D-na președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este ,,pentru,,?
8 voturi ,,pentru,,Abțineri?-1 vot abținere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,, .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și a unui drept de
servitute,asupra unui teren din domeniul public al com,unei Tămășeni,în favoarea SC
DELGAZ GRID SA
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,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
5. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de concesiune
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,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spațiu
din clădirea ,,Grădiniță Tămășeni,, în care funcționează ,,Centrul de Permanență,,.
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-na președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-na presedinte de ședință: discutii?Se înscrie la cuvânt d-l consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:având în vedere că acest proiect de hotărâre a venit între timp
și nu l-am putut analiza prea bine; aș dori niște lămuriri în privinta acestuia.
D-l primar:contractul expiră când,doamna secretar?
D-na secretar:în luna octombrie.
Domnul primar :faptul că nu o să putem face ședință în timpul acesa când sunt alegerile
contractul expiră.
Doamna secretar:Contractul s-a încheiat pe o perioada de 4 ani,cu începere de la data de
05.10.2016.



Doomnul primar:faptul că e pandemia aceasta,Doamne fereste se întâmplă ceva si să nu
avem centru de permanenta.Și am spus că e bine să prelungim contractul.Nu era altceva.
D-na președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?9 voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
Domnul Ghiuzan Anton:vreau să pun o întrebare referitor la pavajul acesta care se
recoltează după ce se fac pistele de biciclete.Am vazut că se împachetează și de duce,nu
stiu.Care este destinația?
Domnul primar:se duce pe bazar și de acolo am mai pus pe câteva domenii pe unde ar mai
trebui.În rest el este ca și casat.Nu este ceva care să fie pe inventar si ar trebui să-l
casam.Nu mai are valoare in acest proiect.L-am dus în bazar și l-am pus împrejurul
terenului de sport,pe domenii publice:în Tămășeni și pe Adjudeni(troițe).Nu se aruncă.Nu
se valorifică.Nu i-a nimeni nici un cent pe el.Daca aveti idee de spații de domenii publice
cu mare drag,spuneti unde ar trebui cu siguranță îl ducem acolo.Nu ai ce sa faci cu el.Nu
avem spațiu de depozitare.Atât am avut.
Domnul primar:pentru că este ultima ședință și acesti 4 ani au trecut și cu bune și cu
rele,probabil că dintre noi ne-am mai jihnit,dar lucrând împreuna mai și gresim.Pentru că
numai cel care nu muncește,nu greșește.Vreau să spun că daca a fost ceva ,care ne-am mai
jihnit între noi, îmi cer scuze sau chiar și iertare dacă a fost să fie așa.După ce se termină
ședința cu siguranță îți pare rău.Eu unul îmi cer scuze pentru tot ce a fost în acești 4
ani.Împortant este că am fost o echipa care a construit,indiferent de ce parte am fost.Chiar
dacă a fost opozitie,a fost constructivă și țin să multumesc din suflet și Domnul să ne ajute!
Doamna președinte de ședință:declar ședința închisă.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
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