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NR.5170/17.08.2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17.08.2020 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.166/11.08.2020 modificată prin Dispoziția
primarului com.Tămășeni nr.167/13.08.2020,şedinţă ce are loc la sediul ,în sala Caminului
Cultural din localitatea Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se înregistrează
prezenţa a 13 consilieri locali lipsește domnul Petrișor Ioan.
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.Dau cuvântul domnului președinte să conducă ședința.
Domnul presedinte: Buna ziua!Binme ați venit șa ședință ordinara de astăzi ,17.08.2020, cu
următorul proiect al ordinii de zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

2 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea
imobilelor aflate în proprietatea publică sau privata a comunei
Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

3 Proiectul de hotarare privind abrogarea HCL nr.13/14.04.2011
privind aprobarea Regulamentului de Urbanism comercial și
procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare și profil de
activitate

Primar:
Lucaci Ștefan

4 Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale 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,,.
D-l presedinte de sedinta supune la vot suplimentarea proiectul ordinii de zi cu următoarele:

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
servicii juridice de consultanță,de asistență și/sau reprezentare a
Unității Administrativ Teritoriale Tămășeni
Initiator:primar Lucaci Ștefan

Primar:
Lucaci Ștefan

2. Discutii

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


Domnul președinte de sedință:cine este pentru?Se aproba suplimentarea proiectul ordinii de
zi cu 13 voturi ,,pentru,,.
D-l președinte de ședință:supun la vot procesul verbal de la ședinta anterioară:cine
este ,,pentru,,?12 voturi,,pentru,, și 1 vot ,,abținere,,(Cantaciu Emanuel)
Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 27.07.2020 cu 12
voturi ,,pentru,,.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru
anul 2020 și a listei de investiții
Inițiator:primar Lucaci Ștefan
D-l presedinte de ședință: discutii?nu sunt.
Domnul președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-l președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?11 voturi,,pentru,,.Abțineri?-2
vot ,,abținere,,(Cantaciu Emanuel și Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentru,,
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare
a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau
privata a comunei Tămășeni
Initiator:primar Lucaci Ștefan
Domnul președinte de ședință:Avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte de ședință: discutii?Se înscrie la cuvânt domnul consilier local Ghiuzan
Anton.
Domnul consilier local Ghiuzan Anton:aș vrea să fac niște completări la două articole dar
mai întâi aș vrea să îl întreb pe domnul primar care este motivul de schimbă acest
regulament deoarece regulamentul care este în vigoare este foarte bine întocmit și are foarte
multe clauze ceea ce acest regulament nu are.Nu mi se pare corect ca atribuțiile consiliul
local să le îndeplinească domnul primar.
Domnul primar:stând de vorbă cu mai multi primari,din mai multe comune din jur,toti au
acest regulament între care noi cred că am rămas ultima comună care prin acel regulament,
care tot consiliul local l-a aprobat, este doar pe o perioadă mai scurtă a unor terenuri sau
bunuri.Nu cred că am forțat eu nota sau forțez nota sau influențez consiliul local cu această
temă,nu.Cred că ar trebui să fim și noi în pas cu celelalte comune.Nu numai la comune
chiar și orașe, județe și municipii.Aceasta este procedura,de la 1 an la 49 de ani.Nu am
nimic în gând să zic că dau cuiva sau,nu.Este o procedură normală.
Domnul consilier local Ghiuzan Anton:dacă ar fi fost numai acest argument,am putea face
o modificare la actualul regulament și ar fi totul ok.
Domnul primar:condițiile sunt aceleși doar modalitatea de concesiune să fie mai lunga.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:sunt mai multe.În acest contract nu există clauze,dacă
primăria are nevoie de acest spațiu în caz de forță majoră.Nu există;vă spun eu că nu
există.Nu există act adițional prin care se referă,după cum ați întocmit proiectul, ca
dumneavoastră să ne inlocuiți pe noi.
Domnul primar:nu
Domnul consilier Ghiuzan Anton:asta reiese din acest regulament.Sunteti de acord cu așa
ceva?
Domnul primar:vi se parte dumneavoastra.Eu am spus să fie o concesiune sau închiriere
până la 49 de ani,cu aceleași clauze să nu le văndă sau să le pună la dispoziția consiliului
local.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:în acest regulament nu există aceste clauze.



Domnul consilier Dumea Cornel:clauzele acestea se stabilesc prin contract.Acesta este
regulamentul de scoatere la licitație.Nu este specificat prin regulamentul acesta clauzele
contractuale.
Domnul primar:doar atunci când se face un contract pe o perioadă de ...atunci apar aceste
clauze.Nu îmi asum eu atribuțiile consiliului local.Ce primar vrea atibuțiile consiliului local
ba din contră,le dă către consiliul local nicidecum și le asumă.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:separarea puterilor în stat este reglementată în
Constituție.Va dau un exemplu:contractul se va încheia pe o perioada de 1-49 ani,cu
posibilitatea prelungirii prin acte adiționale,prin acordul părților.Ce înseamnă acordul
părților?
Domnul primar:acordul părților înseamnă cel care concesionează și consiliul local.
Domana secretar:faceti un amendament?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:da.La art.8,în loc de părți să fie consiliul local.
Domnul primar:este aceeași chestie.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu domnul primar!
Doamna secretar:la art.8 în loc de acordul părților să fie acordul consiliului local.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:la art.69 dacă doriți și vreti să fiți realist ,,prevederile
prezentului regulament se completează..Nu.Deci la art.68,,acest imobil se aplică tuturor
bunurilor imobile proprietate publică și privată cu excepția contractelor care sunt în
vigoare.Asta ar însemna că,dacă noi aprobăm regulamentul acesta face retroactiv.
Domnul primar:pentru toate persoanele.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu domnul primar,nu ați înțeles.Dacă acest regulament îl
votăm astăzi el să fie valabil pentru contractele care se vor încheia de acuma în colo.
Domnul primar:și pentru cele care au fiost încheiate până acum.Dacă omul vine și vrea o
prelungire de contract de ce să îl îndepărtăm.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu îl îndepărtăm domnul primar.
Domnul primar:pâi faci o separare.
Domnul consilier Ghiuza Anton:nu e o separare domnul primar.
Domnul primar:nu mi se poare corect.Ajungem la aceeași chestie ca si cu autorizațiile de
funcționare pentru cei care nu pot să-și desfășoare activitatea.
Domnul președinte de ședință:faceti un amendament?
Domnul consilier Dumea Cornel:regulamnetul acesta oricum nu are cum să se aplice la
contractele care se află deja în vigoare.Pâi nu e logic?Bunul respectiv este deja sub
contract.Din momentul în care se cere, se aplică noul regulament.Nu are cum.
Domnul consilier Ghizuan Anton:și atunci despre ce vorbim.?Deci se face o retroactivitate.
Domnul președinte de ședință:nu se face.Când se face cererea pentru prelungire se face cu
noul regulament.Nu se bagă în urmă .Dacă face cerere si face pentru o perioadă mai mare.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:și atunci,dau un exempolu așa ,ca pentru cultură
generala.Acest contract, la acest spațiu se încheie în septembrie.Eu ca persoană fizică
autorizată vreau să închiriez acest spațiu,întrucât la data de știu că se încheie .Mie nu-mi
mai dă posibilitatea să vin să îl contractez întrucât dumneavoastră ca primărie,prin acest
regulament îl dați mai departe lui ,,x,,.Corect!?
Domnul consilier Dumea Cornel:nu este așa domnule!
Domnul consilier Ghiuzan Anton: domnule cum să nu fie așa?
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:are prioritate nu înseamnă că....
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu domnule,mie nu îmi mai dă dreptul.Tu mâine ai în
vigoare acest regulament și domnul ,,x,, care îl are acuma face cerere.Și dumneata i-ai
aprobat.
Domnul primar:consiliul local aprobă!
Domnul președinte de ședință:dacă consiliul local vrea să-i aprobe.



Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu mai dă posibilitatea altcuiva să i se aprobe.Asta este
problema.Pentru autorizația de funcționare care se referă la spațiu dinte școală si
biserică ,a..nu ,nu e ok sa fie dar la altcine va care să aibă posibilitatea să facă acceași
activitate,în același spațiu care i se cuvine si la acea persoană,lui nu-i mai dai
dreptul,corect?!
Domnul președinte de ședință:corect.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:de asta fac acest amendament la art.68.
Domnul președinte de ședință:faceți!
Domnul consilier Ghiuzan Anton:,,cu excepția contractelor care sunt în vigoare,,la asta mă
refer eu!Nu vin eu să fac ca să-i iau locul,nu!
Domnul președinte de ședință:care este amendamentul dumneavoastră?
Domnul consilier Ghhiuzan Anton:la art.68 să se stipuleze în continuare,cu excepția
contractelor care sunt în vigoare.Dacă sunteți de acord.Și aceasta este adevărata democrație
să-i dai voie și la altcineva.
Domnul președinte de ședinta:mai are cineva ceva?
Domnul consilier Dumea Cornel:vroiam să vă spun că dacă pentru un spațiu există mai
multe oferte,în regulamentul acesta există mai multe reguli de atribuire a contractului de
închiriere,ce e așa de greu?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:ce este așa de greu să acceptați această propunere?dacă
vreți să fiți realiști pănă la capăt.Da și mai am ceva.Un art.71,,în caz de forță
majoră,contractele se reziliază de drept,fără acordul părților,,.Dau un exemplu,o forță
majoră o inundație...acest spațiu să revină sau primăria..
Domnul primar:va fi pus la dispoziția consiliului local...
Domnul consilier Dumea Eusebiu:era și până acuma.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aici nu e.
Domnul consilier Dumea Cornel:asta nu o poți trece în regulament.
Domnul președinte de ședință:mai sunt alte discuții?Să supunem la vot amendamentele
domnului Ghiuzan.
Doamna secretar:sunt 3 amendamente:

1. articolul 8 în loc de ,,acordul părților ,, va fi ,,,acordul consiliului local,,
2. la art.68 aveți o completare,...cu excepția contractelor care sunt în vigoare,,
3. de adăugat art.71 dacă vreți să îl refolmulați ,,în caz de forță majoră majoră

contractul se reziliază de drept pentru o perioadă nedeterminata,,
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot!
Amendamentul nr.1,, articolul 8 în loc de ,,acordul părților ,, va fi ,,,acordul consiliului
local,,
,,Cine este ,,pentru,,-9 voturi,,pentru,,Cine se abține?4 voturi,,abținere,,(Antonică
Ștefan,Dumea Eusebiu,Giurgilă Petru,Dumea Cornel)
Amedamentul nr.2,, la art.68 aveți o completare,...cu excepția contractelor care sunt în
vigoare,,
Cine este pentru-,,2 voturi ,,pentru,,(Ghiuzan Anton și Neculai Anton)Abțineri?11
voturi ,,abținere,,.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul Către,dumneavoastră faceți parte din...
Domnul consilier Către Iulian:din Consiliul Local.
Amendamentul nr.3,, de adăugat art.71 dacă vreți să îl refolmulați ,,în caz de forță majoră
majoră contractul se reziliază de drept pentru o perioadă nedeterminata,,
Cine este ,,pentru,,?-3 voturi ,,pentru,,(Cântaciu Emanuel,Ghiuzan Anton,Neculai
Anton)Cine este împotrivă,,2 voturi,,împotrivă,,(Antonică Ștefan și Dumea
Cornel)Abțineri?-8 voturi,,abținere,,
Doamna secretar:singurul amendament aprobat este primul.,,Cu acordul Consiliului Local,,.



Domnulo consilier Dumea Cornel:la articolul 8 cum sună el în forma actuală,,contractul de
închieriere se încheie pe o perioadă.....,cu posibilitatea prelungirii,prin acte adiționale,prin
acordul consiliului local,,.Fără acordul celeilalte părți.Deci Consiliul Local dacă vrea il
obligă să încheie ..
Domnul consilier Ghjiuzan Anton:..a nu domnule,prin acordul părților se refera la consiliul
local și cel care face cererea.
Domnul consilier Dumea Cornel:pâi așa sună amendamentul formulat.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:e logic!Cererea trebuie să treacă prin consiliul local.
Domnul primar:eu așa am înțeles acolo,că acordul părților înseamnă Consiliul Local.Nu
poate primarul să ia decizii pentru domeniul public.Sub nici o formă și nici nu și-ar asuma.
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul nr.2 cu amendamentul domnului
Ghiuzan.Cine este pentru-
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi ,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
3. Proiectul de hotarare privind abrogarea HCL nr.13/14.04.2011 privind aprobarea
Regulamentului de Urbanism comercial și procedura de eliberare a autorizatiei de
funcționare și profil de activitate
Initiator Primar: Lucaci Ștefan
D-l presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii? Nu sunt.
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?11
voturi ,,pentru,,Abțineri?-2 voturi abținere(Cantaciu Emanuel și Mare Edmond)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentru,, .
4. Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii?Se înscrie la cuvânt
domnul consilier Ghiuzan Anton
Domnul consilier Ghiuzan Anton:la acest proiect de hotărâre aș dori să fac precizarea la
persoanele juridice,întrucât ei au activitate ,nu sunt plecate din zona,dacă acordăm facilitati
înseamnă că încurajăm neplata și îi discriminăm față de alți cetățeni sau agenți care sunt
corecți.La persoanele fizice sunt de acord să se acorde facilitatea întrucât nu toți sunt
acasa,sunt plecați în străinătate dar la persoanele juridice nu sunt de acord să se dea
facilități fiscale întrucât au activitate economică
Domnul președinte de ședință:ar fi corect să faceți un amendament
Domnul consilier Ghizuan Anton:da.
Domnul primar:este o lege dată până la finele anului,știți că a mai fost dată odata anul
acesta, dintre care erau foarte multi foști agenți economici care au rămas cu datorii la
bugetul local și am spus că le scădem acele dobânzi care trebuia să le dea doar dacă aduc
banii.Dar să știți că nu s-au îngrămădit.Si de data aceasta va fi la fel.Noi suntem obligați să
facem acest lucru,le acordăm această șansă cu condiția să-și aducă datoriile către bugetul
local.Dar nici măcar așa,cu toate că le facem această facilitate legală,nu cred...nu a fost nici
data trecuta nimeni.Cu toate că am dat telefoane si le-am spus că sunt scutiți.Dau un ex au
de plati 10 mii și penalitățile sunt 12 mii și le-am spus că îi iertăm de cei 12 mii cu condiția
să-i aducă ăe cei 10 mii.Dar noi mergem in pas cu legea si suntem obligați să facem lucrul
acesta.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:și în mandatul trecut a fost acest proiect de hotărâre dar a
trecut numai pentru persoanele juridice.
D-l primar:ar fio un favor dacă,consiliul locar ar lua o hotărâre prin care să-i ierte de toti
banii dar nu discutăm de datorii discutăm doar de penalități.Eu zic ,că este un lucru bun
daca-i iertăm de penalități și să aducă banii la bugetul local.



Domnul consilier Ghiuzan Anton:amendamentul este ca facilitățile fiscale să fie numai
pentru persoanele juridice
Domnul președinte de ședință:supunem la vot amendamentul domnului Ghiuzan
Anton.Cine este ,,pentru,,?-2 voturi ,,pentru,, Împotrivă?-2 voturi împotrivă.Abitineri?-9
voturi abtinere.
Amendamentul a fost respins.
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?9
voturi ,,pentru,,Abțineri?-3 voturi abținere .Împotrivă?-1 vot împotrivă.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de
consultanță,de asistență și/sau reprezentare a Unității Administrativ Teritoriale
Tămășeni
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?9
voturi ,,pentru,,Abțineri?-3 voturi abținere .Împotrivă?-1 vot împotrivă.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
Domnul presedinte de ședință dă citire cererii venite din partea partea parohiei Tămășeni
prin care solicită aprobarea pentru celebrarea liturghiei de hram în zilele de 22 și 23 august
în parcul din satul Tămîășeni
Se aprobă cererea cu 13 voturi,,pentru,, .
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
ANTONICĂ ȘTEFAN

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA


