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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.12.2020 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.244/27.11.2020,în sala de festivitati de la sediul Primariei
com.Tămășeni, începând cu orele 15.00. Se constată şi se înregistrează prezenţa a 15 consilieri locali.
D-l Presedinte de sedinta: Buna ziua,doamnelor si domnilor consilieri!Suntem intruniți in ședința
extraordinara a consiliului local ,cu un singur proiect al ordinii de zi,privind rectificarea bugetului local al
comunei Tamaseni pe anul 2020 si a listei de investitii.

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:as vrea sa introducem pe ordinea de zi,în fata
proiectului,punctul discuții.
Se aproba propunerea domnului consilier Cantaciu Emanuel cu 8 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte de ședinta supune la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea propusa de domnul
consilier Cantaciu Emanuel.Cine este pentru?Se aproba proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
D-l președinte de ședinta:supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare?Sunt obiectiuni
cu privire la continutul acestuia? Se aproba procesul verbal cu 14 voturi ,,pentru,,și 1
vot ,,abținere,,(domnul Dumea Emilian care nu a fost prezent la sedinta anterioara)

1. Discutii.
Se inscrie la cuvând domnul consilier Cantaciu Emanuel.
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:as avea niste intrebari legate de administrarea comunei:a disparut
fântâna de pe strada Traian care era foarte eficientă pentru cetățenii de acolo.
Domnul primar:eu știu că era o fântână pe domeniul public care era dărâmata si nu lua nimeni apa de acolo și
vecinii au spus să se astupe că nu le trebuie.A fost decizia oamenilor.
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:mai am un semnal de atentie:parapetii care i-ați montat tot pe strada
Traian,sunt bine gândiți având în vedere adâncimnea rigolelor,dar acolo era mai bine o parcare ,pentru cimitir
având în vedere că în fața cimitirului este ditamai mormanul de gunoaie si acel depozit de containere și sunt
parcate ilegal un număr mare de masini ,care nu au ce căuta acolo pentru că sunt dezmembrate.Iar parapeții
care sunt montați acolo,nu sunt specialist dar cred că nu sunt montați bine,în special la intrările în anexele
gospodărești.
Domnul primar:o să vorbim cu dirigintele de șantier să vedem dacă este altă…nu știu.Se va face o
recepție,vor veni și cei de la ISC și dacă ceva este în neregula…
Domnul Cantaciu Emanuel:erau prinse în proiect?
Domnul primar:da,bineînțeles.
Domnul Cântaciu Emanuel:problema gunoaielor rămâne în continuare,la cimitir,pe islaz.
Domnul viceprimar:cetațenii care stau vis-à-vis au vazut cine le-a aruncat si nu vor să ne spună.
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Domnul primar:ține și de conștiința fiecăruia:dacă se iau gunoaiele de acasă,în saci ,la ce le duci tu
aiurea,după dig sau mai știu eu unde.Tot atâția bani dai la salubrizare,de ce le duci acolo,omule?
Domnul viceprimar:dacă întrebi un cetățean, nu îți spune ,spune că nu am văzut.
Doamna consilier Dorcu Ancuța:aici ar trebui vorbit si cu domnii de la Rossal pentru că,dacă ai foarte mulți
saci la poartă nu ți-i iau.
Domnul primar:dacă pui în saci frunze si materiale de construcții,nu.
Domnul viceprimar:materialele de construcții nu se ridică de la poartă,se predau la centrul Rosal.
Domnul primar:la gunoiul menajer nu sunt restricții.
Doamna consilier Dorcu Ancuța:eu vă spun că mie nu mi-a luat.
Domnul consilier Antonică Ștefan:este de datoria primăriei,chiar dacă nu se știe cine a aruncat,voi trebuie să
luați atitudine spre a lua acel gunoi de acolo.
Domnul viceprimar:cine l-a ridicat până acum?
Domnul consilier Antonică Marius:nu zic,probabil că ați mai făcut lucrul acesta,trebuie făcut în continuare.
Domnul Cantaciu Emanuel:obloanele de la școală erau prevăzute în proiect?
Domnul primar:da.Acestea sunt pretențiile celor de la ISU ,nu îți dă autoriazatia dacă nu sunt acele obloane.
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:am terminat discuțiile.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 și a listei de investiții.
Domnul președinte de ședință:avizele sunt favorabile de la toate cele trei comisii.Mai sunt discuții pe acest
proiect?Nu sunt discuții.Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre?Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9
voturi ,,pentru,,și 6 voturi,,abținere,, .
Domnul președinte de ședinta:ședinta este încheiată.
Ne asumam veridicitatea celor consemnate.
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