
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
CONSILIUL LOCAL

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

NR.9114/15.12.2020
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.12.2020 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat
prin Dispoziţia Primarului nr.256/09.12.2020,în sala de festivitati de la sediul Primariei com.Tămășeni,
începând cu orele 14.00.Se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri locali lipsește domnul
consilier Iosub Iosif.
D-l Presedinte de sedinta: Buna ziua,doamnelor si domnilor consilieri!Domnul președinte citește ordinea de
zi:

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de
specialitate

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de
02.12.2020

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de
organizare si funcționare a consiliului local al comunei Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

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

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului
public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în
comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strada Traian,
sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile,impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în
comuna Tămășeni,județul Neamț

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Tămășeni în
Sistemul Electronic de plată online a taxelor si impozitelor
utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de
furnizorii de servicii

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

8. Proiect de hotărâre privind înregistrarea,evidența și radierea
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,de pe
raza administrativ teritoriala a comunei Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3



9. Proiect de hotărâre privind inventarierea masei impozabile pe
anul fiscal 2020

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
prestări servicii

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al comunei Tămășeni în Consiliile de
Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

12. Proiect de hotărâre Privind desemnarea reprezentatilor
Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de
învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

Suplimentăm ordinea de zi cu punctul 13:este vorba de un proiect de hotărâre cu persoanele care au fost
afectate de pandemie si să fie scutire pe aceasta perioada,cei care au un crontract de chirie cu primăria
Tămășeni.
D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi,cu suplimentarea,cu tot cu punctul 13:cine este
pentru?Se aproba proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 02.12.2020.
D-l președinte de ședință:supun la vot procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
02.12.2020:cine este ,,pentru,,?Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 02.12.2020 cu
14 voturi ,,pentru,,.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a
consiliului local al comunei Tămășeni
Domnul președinte de ședință:avizele sunt favorabile de la toate cele trei comisii.Sunt discuții pe acest
proiect?Nu sunt discuții.Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre?Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14
voturi ,,pentru,,și ... voturi,,abținere,, .
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a
listei de investiții
Domnul președinte de ședință:avizul comisiilor?doua avize favorabile si un aviz nefavorabil.Discuții:se
înscrie la cuvânt domnul consilier Cantaciu Emanuel:sumele pentru Caritas sunt suplimentate sau sunt
sumele din contract.
Domnul primar:sunt sumele din contract.
Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre:11 voturi,,pentru,, și 3 voturi
abținere(Dorcu Ancuța,Pârțac Octavian și Dumea Gabriela)
Se aprobă proiectul de horărâre .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în
comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ
Domnul președinte de ședință:avizele sunt 2 favorabile și unul nefavorabil(comia de învățământ)Sunt
discuții pe acest proiect?Se înscriu la cuvânt domnul AntonicăMarius și domnul Pârțac Octavian Iosif.
Domnul consilier Antonică Marius:având în vedere că s-au înlocuit aceste lămpi,este un proiect care dă
bine,se vede bine,lumina este bună,cu siguranță si consumul.Întrebarea:ce se va face cu lămpile care s-au
dat jos.
Domnul primar:lămpile care s-au dat jos,sunt in acele containere,vor fi casate,nu ai ce să faci cu ele.
Domnul consilier Antonică Marius:având în vedere că sunt lămpi care se prezintă bine și au un consum
bun,propun ca un amendament ca lămpile care mai sunt bune să fie folosite,printr-o donație către o altă



primărie care nu dispune de bani sau o organizație non profit,care ar putea să le folosească,având în vedere
că lămpile sunt într-o stare bună iar consumul este scăzut.
Domnul primar:consumul nu este săzut,este destul de mare dar dacă este cineva interesat cu mare drag.
Domnul consilierAntonica Marius:am văzut la televizor o primărie care nu reusea să iți achite salariații.Ar
trebui cele care nu sunt în stare buna,verificat lucrul acesta ,pentru că sunt sute.Cunosc primăria Mogoșești.
Domnul primar:cu siguranță,nu e problemă.
Domnul primar:eu nu cred că trebuie făcut amendament.Trebuie facut amendament?
Domana secretar:cred că poate face obiectul unui proiect de hotărâre,aici avem aprobarea indicatorilor
tehnico economici.Nu știu.
Domnul consilier Antonică Marius:casarea lor,noi trebuie să fim și noi de acord cu casarea,nu?Ele nu sunt
casate,urmează să fie casate.
Domnul președinte de ședință:ideea este că dacă le vrea cineva nu se pune problema.
Domnul Antonică Stefan:vorbim de lampă si bec.
Domnul viceprimar:lămpile care sunt acolo nu sunt pe puteri,sunt lămpi la care pot fi puse becuri
diferite.Ideea este buna.
Domnul consilier AntonicăMaius:cine verifică starea lămpilor si in baza unei constratări se face o casare,nu?
Domnul primar:da ,este o comisie,numită prin dispoziția primarului.Spunea domnul Chihalău că nici el nu
cunoaste pașii care trebuie facuti.Eu zic să ne interesăm,să stim cum se face acest demers și oricum prin
consiliul local
Domnul AntonicăMarius:Eu sunt convins că sunt primării care nu iți permit.
Domnul primar:ele vor rămâne acolo,găsim soluția și apoi vă dăm răspunsul.
Domnul consilier Antonică Marius:eu vreau ca ce am spus acuma să nu rămână în vânt,eu vreau o urmare a
interventiei mele.
Domnul primar:dacă,cunoașteti pe cineva puteti să trimiteti.Poate să vină să le selecteze.
Domnul viceprimar:supuneti la vot amendamentul.
Doamna secretar:sub ce formă,doriți să adaugati un articol la acest proiect de hotărâre?
Domnul consilier Antonică Marius:acesta este un amendament care l-am facut,eu nu am experiență în
consiliul local,însă dumneavoastră știți unde să încadrati interventia mea.
Doamna secretar:este un amendament la un proiect de hotărâre implementat....
Domnul consilier Antonică Marius :să înțeleg că m-am deplasat puțin de la ordinea de zi,dar face parte din
zona aceasta.
Domnul președinte de ședință:este tangent....
Domnul primar:nici inginerul de la achiziții nu știe exact,pentru că nu a mai făcut lucrul acesta.Ele sunt
acolo,tinem cont de ce ati spus dumneavoastră și in următoarea ședință dacă trebuie proiect de hotărire....
Domnul președinte de ședinta:cel mai indicat ,dacă este cineva interesat să facă un pas,să zică...
Domnul consilier Antonică Marius:lucrum acesta să îl facem noi,ca si localitate,ca primărie în sensul că să
căutăm o formă pentru cei care nu iși permit.
Domnul primar:aveti disponibilitate si dacă doresc cu mare drag poate să vină să le ia.Dacă dumneavoastră
cunoasteti poate să vina acel primar,viceprimar sa vina sa vorbească
Domnul consilier Antonică Marius:eu sublinez aspectul,si cu asta inchei,dumneavoastră ca primar,care stiti
mai bine decât mine care sunt un consilier local,localități care le-ar trebui aceste lămpi.
Domnul primar:din păcarte nu cunoasc.Nu cred că o primărie si-ar dori lămpi neeconomice.
Domnul consilier Pârțac Octavian Iosif:vroiam să semnalez si celor care ne urmăresc pe internet ,că
proiectul acest cu iluminatul în comunei Tămășeni a costat bugetul comunei Tămășeni 100.000 de euro,cu
banii acesti s-au schimbat 955 de lămpi,de fapt noi prin proiectul acesta suplimnetăm de la 83 de mii la 95
de mii,pentru că înțeleg că înteleg că mai este nevoie de 78 de lămpi.Îmi amintesc,când s-a discutat despre



acest proiect în mandatul trecut,când și eu eram consilier local,la o simplă căutare pe internet,găseam exact
produsul acesta pe care părimăria le-a montat la un pret de câteva ori mai mic.Și ne întrebam atunci cum de
s-a ajuns la pretul acesta.Eu am făcut un calcul,dacă e să împărțim suma totala 100.000 la 955 lămpi ar iesi
un const de 511 lei.Pe emag un singur produs de acelasi fel costă 155 lei.Aș vrea să ne explicati cum s-a
ajuns la suma aceasta.Poate nu suntem suficient de bine informati.Nouă ni se parte,consilierilor USR
plus,costul putin exagerat.
Domnul primar:achiziția s-a facut de pe SEAP,au fost mai multe oferte,nu primăria face achizitia lămpilor și
nici a materialelor,este firma care le achizitionează.Nu primăria le achizitionează.Noi achizitionăm ca si
investitie.Pe mine nu mă interesează ca beneficiar de unde face el achizitia.Acestea sunt preturile
reale.Licitatie nu se face,licitatia se face de la 100 mii de euro in sus.
Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:să înțeleg ca pe SEAP acesta a fost cel mai mic pret oferit,si
dumneavoastraă a trebuit vrând, nevrând să il acceptati.
Domnul primar:Nu vrând nevrând.Era normal să faci o lucrare pentru comunitate.Dar aici nu este numai
lampa este de montat,cablu,acei suporti care vin plus manopera.
Domnul consilier Prațac Octavian Iosif:am spus că înțeleg lucrul asta,dar nu imi dau seama dacă nu ,înainte
să acceptăm oferta,nu ar fi rebuit să ne întrebăm dacă,costul este corect.
Domnul primar:dacă nu era corect nu făceam achizitia.Eu spun că este corect.
Domncul consilier Pârțac Octavian Iosif:îmi puteti spune firma care a câstigat licitația?
Domnul primar:Penta.
Domnul consilier Pârțac Octavian Iosif:o ultima intrebare.Știu că în același moment in care s-a aprobat
proiectul sau foarte aproape cineva semnala ca Ministerul Mediului ofera niste bani tocmai pentru așa
ceva.Din ce motiv nu am putut beneficia de ei?
Domnul primar:ati fost la ședința cu Iacob Butnaru si v-am răsppuns la acea întrebare.Noi trebuia sa venim
cu partea de cofinantare,erau vreo 650 de lămpi.La banii care ni-i dadea Guvernul prin bani europeni,partea
noastră de cofinanțare era 10 mlrd si puneam 650 de lămpi.Așa cu 5 miliarde am pus toate lămpile,900 si de
lămpi.Am spus data trecuta in sedinta.Pâi daca ajungeam 2000 lei lampa?
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot proiectul nr.4.Cine este pentru?-9 voturi.Abtineri?1
vot(Cantaciu Emanuel)Împotriva -4 voturi(Dorcu Ancuta,Parțac Octavian,Dumea Gabriela și Antonică
Marius)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
“Modernizare strada Traian, sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
Domnul președinte de ședință:avizul comisiilor?doua avize favorabile si un aviz nefavorabil(comisia
învățământ)Discuții:se înscrie la cuvânt domnul consilier AntonicăMarius si Bulai Emanuel.
Domnul consilier Antonică Marius:consider că este ca o receptie la lucrarea aceasta.Ideea este că vreau să
subliniez lungimea strazii este 525 m,lungimea care a fost imbunatatita este 860 m pe ambele parti,adica
430 m de strada.Doar pentru mine am măsurat,sunt intradevar 430 m de strada.Consider ca acest pret de
448.722 lei ,care este pret fara tva ,este un cost ridicat.Adica sunt vreo 95 mii de euro,fără asfalt,pentru ca
asfaltul era deja.Cum s-a ajuns la costul acesta?
Domnul primar:actualizarea indicatiolor,este vorba de acele rigole care s-au pus la scoala,care nu erau
prinse in proiectul initial ,am zis ca lăsăm descoperit,dar fiind scoala si pe o parte si pe cealalta,am zis sa
suplimentam.Au fost suplimentate si acele placi de beton si era o dispozitie de santier care tot aici se referea
parapetii aceia metalici.Referitor la cost,puteati să fi chemat in sedinta de comisii pe costructor ,Emilian
Tamas si va explica.Firma Localsertv fiind o firma a primariei fac lucrarile ca oamenii sa-și câstige un
salariu,deci nu fac profit.Daca ar fi fost o firma privata care sa fi facut aceasta starda cu siguranta costurile
erau mai mari.Dar ca si cost va putea explica Emilian Tamas.Daca nu am sa va spun in sedinta urmatoare



Domnul consilier Antonica Marius:considerati ca este un pret cat se poate de mic.
Domnul primar:da.
Domnul consilier AntonicăMarius:consider că este un pret ridicat,grupul nostru se abtine de la acest proiect.
Domnul Bulai Emanuel:nu știu daca este permis schimbarea valorii pe parcursul contractului.
Domnul primar:fiindca este firma primariei,nu participă la licitatie si poate să facă o lucrare.Si daca incepi o
lucrare cu 400 mii si ea ajunge 500 mii e aceeasi poveste.Nu este o firma privata.
Domnul consilier Bulai Emanuel:din punct de vedere tehnic este ok lucrarea,mai erau niste chestii care
puteau fi facute.La o discutie anterioara spuneati ca este prinsa in proiect acum spuneti ca nu a fost prinsa in
proiect.
Domnul primar:era prin prin dispozitie de șantier,cand am discutat noi.Când m-a întrebat domnul inginer
deja era prins in proiect.
Domnul Bulai Emanuel:se putea face un șanț astupat.Imi place lucrarea.E ok.
Domnul consiler Partac Octavian Iosif:de ce nu s-a facut și in fața cimitirului?
Domnul primar:o să facem si in fața cimitirului după ce se va hotărâ si biserica unde va face capela.Va fi
modificat si gardul de la cimitir.Sa facem toate lucrările odata.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot proiectul de hotărâre:cine este ,,pentru-9
voturi,,pentru.Abtineri-5 voturi abținere.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale
și alte taxe asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna
Tămășeni,județul Neamț
Domnul președinte de ședință:avizele de la comisii?avizele sunt favorabile de la toate cele trei comisii.Sunt
discuții pe acest proiect?Domnul Parțac Octavian Iosif
Domnul Parțac Octavian Iosif:la cap.8 art.484 la litera 2 vad aici un tarif eliberare copii existente in arhiva
primăriei ,sunt niste preturi care mi se par exagerate ,respectiv până în 10 pagini 1 leu/pagina și peste 10
pagini-2 lei /pagina.Prin taxa aceasta vrem să îngrădim dreptul celor care vor să solicite documente de la
primărie si să-i blocam cu taxa aceasta.Mai jos scrie tarif pentru realizarea de copii la copiatorul din dotarea
primariei se stabileste la 20 bani pe copie.Facând o legătură între cele doua puncte mă gândesc că atât cât
costă o copie tot cam atât trebuie să coste si pentru cei cărora li se eliberează un document.De aceea propun
un amendament:tariful pentru copierea documentelor existente in arhiva primăriei să fie,indiferent de
numărul de pagini de 20 de bani.Nu de 1 leu.acesta este amendamentul meu pe care vreau să-l supuneti la
vot.
Domnul primar:este un proiect vechi aici.Nu este un proiect facut de noi acum,este un proiect vechi,cu ani
in urmă.El se reactualizează.Când vorbim de taxe si impuzite,nu mărim,nu am luat banii nimănui.Deci de
accea.Este un proiect vechi de pe timpuri,poate nici nu eram eu consilier.Știu discutia,știu cine v-a spus,nu
este facut de noi este facut chiar că de socrul lui,si aprobat.Nu de mine.
Domnul consilier AntonicăMarius:nu se poate modifica?
Domnul primar:ba da,se poate modifica.Cred ca vor vei în fiecare zi câte 20 de oameni si o sa ceara.vreu sa
imi puneti proiectul x,vreau de la regitrul agricol...Aveti dreptul să faceti amendamentul si sa votati.
Domnul consilier Partac Octian Iosif:indiferent cine mi-a semnalat acest lucru nu are nici o relevanță.Eu mi-
am expus punctul de vedere.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot amendamentul domnului consilier Pârțac Octavian.Cine este
pentru:6 voturi.Abțineri:7 voturi,Împotriva-1 vot(Dumea Cornel)Acest amendament nu trece.Discutiile s-au
încheiat.Supun la vot proiectul initial.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotărâre.



7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea comunei Tămășeni în Sistemul Electronic de plată online
a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorii de
servicii
Domnul președinte de șediță:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Domnul consilier local Cantaciu Emanuel și Parțac Octavian Iosif.
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:aș dori să știu cam in cât timp se poate implementa?
Domnul primar:cred că după aprobare,până la finele anului.
Domnul Parțac Octavian Iosif:acesta este un proiect la care ne gândeam si noi si ma bucur că l-ați
implementat si va felicit.
Domnul primar:daca facem impreună,să le facem.E un lucru bun.
Domnul președinte de ședință:supunem aprobării proiectul de hotărâre.Cine este pentru:14 voturi,,pentru,,.
Proiectul de hotarare a fost aprobat.
8. Proiect de hotărâre privind înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor pentru care există
obligativitatea înregistrării,de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tămășeni
Domnul președinte de șediță:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Nu sunt discutii.Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-14 voturi ,,pentru,,
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.Trecem la punctul 9.
9.Proiect de hotărâre privind inventarierea masei impozabile pe anul fiscal 2020
Domnul președinte de ședință:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Nu sunt discutii.Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-14 voturi ,,pentru,,
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
Domnul președinte de șediță:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Nu sunt discutii.Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-14 voturi ,,pentru,,
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Tămășeni în
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni
Domnul președinte de șediță:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Nu sunt discutii.Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-14 voturi ,,pentru,,
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
12. Proiect de hotărâre Privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în
Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar
din comuna Tămășeni
Domnul președinte de șediță:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Domnul consilier Partac Octavian Iosif.
Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:felicit,ironic de data aceasta, pe cei care i-au propus,este foarte
bine.Daca avem comisie de invățământ cultura si dumneavoastra propneti din alte părți,inseamna ca sunteti
foarte atent si o faceti...
Domnul primar:a spus mai devreme daca aveti alte propuneri.
Domnul președinte de ședință.Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-14 voturi ,,pentru,,
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
13.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale.
Domnul presedinte de sedinta:proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
persoanelor juridice afectate de pandemie,incepand cu data de 1.12.2020.
Domnul președinte de ședință:avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?Se inscrie la cuvant domnul consilier Antonica Marius.



Domnul primar:persoanele care nu au putut sa isi desfasoare activitatea,pe spatiu domeniul public, pe
perioada starii de urgenta si alerta.Daca sunt asemenea persoane,noi facem o facilitate ca acele persoane sa
nu mai plateasca chiria la primarie atata timp cat ei nu pot sa isi desfasoare activitatea
Doamna consilier Dorcu Angelica anunta ca se abtine de la vot la acest proiect de hotarare.
Domnul consilier Antonica Marius:este un proiect firesc si normal ca cei care nu au activitate sa nu
plateasca si ar fi trebuit completat,cum am spus si la sedintele pe comisii ar trebui specificat,cumva proiectul
este generalizat,lasa loc de interpretare.
Domnul consilier daca noi punem aici nume,prenume sau nume de firma,proiectul este genralizat pentru
toate persoanele fizice si juridice care au un spatiu de la primarie.
Domnul consilier Antonica Mariu:eu imi mentin puctul de vedere,trebuie nominalizat.Acestea sunt
persoanele care solicita,care beneficiaza.
Domnul primar:noi facem hotararea de consiliu apoi acele persoane care vor sa beneficieze de acest bonus
va trebui sa aduca justificare ca nu poate functiona din cauza pandemiei si apoi le veti sti.
Domnul președinte de ședință: Supunem aprobării proiectul de hotărâre?-13 voturi ,,pentru,, si un vot
abtinere,doamna Dorcu Angelica.
Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
Domnul președinte de ședinta:ședinta este încheiată.
Ne asumam veridicitatea celor consemnate.
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