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NR.1147/18.02.2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18.02.2020 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.59/12.02.2020,şedinţă ce are loc la sediul
Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00. Se
constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri locali.
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
ordinara de Consiliu Local . Avem noua proiecte pe ordinea de zi și 10 discutarea unor
cereri,o sa dam cuvântul domnului presedinte să conducă ședința.
Domnul presedinte de sedinta Dumea Emilian: Buna ziua! În conformitate cu
Dispoziţia nr.59 din data de 12.02.2020 a Primarului comunei sunteti invitati să
participam la şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea
loc marti,18.02.2020,ora 15 în sala de sedinte a Consiliului Local și care va avea
următorul proiect al ordinii de zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni
pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 și a listei de investiții

Primar:
Lucaci Ștefan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2020 al SC LOCALSERV COMTAM SRL Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare aferente investiției ,,Extindere sistem de alimentare cu apă și
extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț,,

Primar:
Lucaci Ștefan

4 Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou
născuți

Primar:
Lucaci Ștefan

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru
acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul
Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul
2020,pentru plata serviciilor prestate

Primar:
Lucaci Ștefan

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz, teren din
domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA

Primar:
Lucaci Ștefan

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 31.12.2019

Primar:
Lucaci Ștefan

8 Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea
adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de
organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț

Primar:
Lucaci Ștefan
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9 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68 din 15.10.2019,privind
instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și aprobarea
Regulamentului privind implementarea,determinarea
cuantumului,încasarea și administrarea taxei cu destinația specială de
salubrizare pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) pe raza U.A.T
Comuna Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

10 Discutarea unor cereri

Domnul președinte de sedinta ,se adauga inca un punct ,,Proiect de hotărâre privind alegerea
unui președinte de ședință ,,

Domnul consilier Ghiuzan Anton:aș vrea sa mai adaug inca un punct ,,discutii,,.Doresc sa
pun o intrebare referitor la taxe.
Domnul presedinte de sedinta supun la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba
proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte:supun la vot procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
31.01.2020 cine este ,,pentru,,?Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
31.01.2020 cu 14 voturi ,,pentru,,

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe
anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 și a listei de investiții
D-l presedinte: discutii.Se înscrie cineva la cuvânt?Nu se înscrie la cuvânt nici un consilier
local.
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi,,pentru,,.Abtineri?-1 vot ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al SC LOCALSERV COMTAM SRL Tămășeni
D-l presedinte: discutii?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
Domnul Ghiuzan Anton:aș dori sa stiu,daca se poate care sunt membri care fac parte din
consiliul de administratie la Local serv?
Domnul primar:cred ca stiti deja,dar daca vreti mai multe amanunte v-am rugat sa veniti
mai devreme la sedinta,pentru ca aparatul de specialitate sa va stea la dispozitie.Tot nu s-a
intâmplat acest lucru,dar sper sa intelegeti pentru data viitoare.Daca vreti sa stiti informatia
aceasta pot să-l chem pe Emi in sedinta.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:Da.
(domnul Primar il invita pe d-l Tamaș Emilian).
Domnul Ghiuzan Anton:daca nu ma insel sunt membri care nu fac parte din consiliul
local.Domnul Emilian,care sunt membri care fac parte din consiliul de administratie?
Domnul Tamas Emilian:este hotarare de consiliu.
Dopmnul primar:cred ca o aveti si dumneavoastra.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu,nu.Este actualizata?
Domnul Tamas Emilian:da.Anul trecut.
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi,,pentru,,.Abtineri?-1 vot ,,abtinere,,(Cantaciu Emanuel)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,



3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
aferente investiției ,,Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de
canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț,,
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte: discutii?Se înscrie cineva la cuvânt?Nu se înscrie la cuvânt nici un consilier.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte: discutii?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu ar trebui sa se puna niste piedici pentru a primi acest
ajutor.Vad la mertodologie ca trebuie certificat fiscal pentru a beneficia de acest
ajutor.Ceea ce nu mi se pare corect ca daca ai datorii catre primarie sa iti platesti.Este
consiliul local care....Anul trecut ati aprobat un proiect de hotarare prin care ati scutit pe
altii de impozite,ceea ce se pare nu prea normal.Eu propun ca sa fie eliminat certificatul
fiscal iar termenul de 30 de zile să fie mărit.Poate sunt cazuri exceptionale în care copilul
este născut prematur sau sta in spital mai mult.
Domnul primar:se va tine cont si de lucrul acesta.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:doresc ca termenul sa fie 45 de zile.Stimulentul nu se
acorda celor care au datorii catre bugetul local.Ar trebui eliminate din punctul meu de
vedere.
Domnul primar:daca îi dai aceasta suma el poate sa îți plateasca si datoriile și ia diferenta
de bani.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cum să plătească datoriile daca el nu încaseaza?
Domnul primar:eliminati acea conditie și gata,nu e nici o problema.
Domnul președinte de ședinta:dumneavoastra propuneti un amendament:perioada sa fie 45
de zile iar a doua sa fie eliminat certificatul fiscal?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:și încă un punct sa fie un extras de cont pentru cei care
doresc.
Doamna secretar:în cerere este prevazut ca suma de bani sa fie virata în cont sau în numerar
de la casierie.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot amendamentul domnului Ghiuzan:cine este
pentru?-5 voturi ,,pentru,,.Cine se abtine?-9 voturi ,,abtinere.Împotriva –nu sunt.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
Domnul primar:;era bine și așa cum ai spus tu.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea
de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și
alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2020,pentru plata serviciilor
prestate
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte: discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz,asupra unei
suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC
DELGAZ GRID SA
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte: discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Tămășeni ,la data de 31.12.2019
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte: se înscrie cineva la cuvânt?Nu.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?11
voturi,,pentru,,.Abtineri?-2 voturi ,,abtinere,,(Cantaciu Emanuel și Mare
Edmond)Împotrivă?-1 vot ,,împotrivă,,(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea
adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare
a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte:se înscrie cineva la cuvânt?Nu.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68 din 15.10.2019,privind
instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și aprobarea
Regulamentului privind implementarea,determinarea cuantumului,încasarea și
administrarea taxei cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii
casnici(persoane fizice) pe raza U.A.T Comuna Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii
D-l presedinte:se înscrie cineva la cuvânt?Nu.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
10.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea unui președinte de ședinta.
Domnul președinte de ședinta:cine este pentru?
Domnul consilier Către Iulian?L-ați întrebat daca vrea?
Domnul consilier Neculai Anton:nu.
Domnul viceprimar:Antonică Ștefan:dacă domnul nu vrea,o propun de Enășoaie Simona.
Domnul președinte de ședinta:cine este pentru?ca doamna Enășoaie Simnona sa fie președinte
de ședinta?Se aprobă amendamentul cu 14 voturi,,pentru,,
Se aproba proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte de ședinta:si ultimul punct,,Discutii,,.
Domnul președinte de ședinta da citire cererii domnului Giurgila Andrei care dorește un
ajutor pentru ca este bolnav.
Domnul primar:este vorba de Giurgila Andrei din Adjudeni,a mai avut un ajutor anul
trecut,dumneavoastra propuneti.
Domnul președinte de ședinta:discutam cererea,facem un proiect de hotarare,dupa
aceea...Supunem la vot cererea,după aceea facem un proiect de hotarare:se aproba cu 14
voturi,,pentru,,.



Domnul președinte de ședinta da citire cererii de decontare a abonamentului pentru elevul
Tamaș Silviu. Supunem la vot cererea,după aceea facem un proiect de hotarare:se aproba cu
12 voturi,,pentru,, și 2 voturi,,abținere,,.Trebuie să specificăm că băiatului i se decontează un
abonament pentru că el face liceul în Roman.
Domnul consilier Iosub Iosif:poate sa mearga cu un abonament de 10 ori pe zi.
Domnul consilier Cantaciu Emanuel:nu.Nu poate.
Domnul președinte de ședinta dă citire cererii venite din pareta doamnei Donea Viorica care
solicita ajutor pentru construirea unei case distruse în urma unui incendiu.
Domnul primar:este vorba de incendiu care a avut loc la Adjudeni,sotia domnului profesor
este în sala.Ea vrea un ajutor ca sa isi poata construi o casa.Consiliul Local nu poate să
construiască o casa de la temelie,așa daca o luam pot să fie foarte multi care pățesc același
lucru.Dar un sprijin financiar daca doriti.
Domnul președinte de ședinta,supunem la vot cererea pentru un proiect de hotărâre.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aș vrea să menționez că această problemă se aseamană cu
cea a domnului Andrici care i-a ars casa.La aceas solicitare s-a dat 20 mii lei și nu atii
menționat,nimenea,să se facă un proiect de hotărâre pe așa ceva.Este un caz mai special,cum
s-a luat în considerare aceas cerere,acum o lună sau doua,nu mai stiu exact,așa ar trebui luata
si aceasta.Din punctul meu de vedere,dumneavoastră hotărâti.Eu am fost la incendiu,anexa de
la casa nu a fost atinsa deloc la incendiu,dar nu stiu cum s-a dărâmat.Domnul vice poate
explica,că a fost acolo.
Domnul viceprimar:la incendiu am fost.
Domnul primar:a fost dărâmată?
Doamna Donea Viorica:da.
Domnul primar:a fost afectat de incendiu?
Doamna Donea Viorica:daca o fi fost afectat acoperisul,eu nu stiu.Dar am vazut ca s-a
dărâmat.Era bun.
Domnul Dumea Cornel:amio întrebare,doamna este divorțată din 2013.Cine locuia în casa
aceea?
Doamna Donea Viorica:eu sunt proprietara.Fostul meu a rămas în casa,ca așa au vrut copii.
Domnul consilier Dumea Cornel:si dumneavoastra unde locuiti?
Doman Donea Viorica:eu locuiesc la băiat la apartament,dar și acela îl vinde.
Domnul primar:deci erati divorțati și casa era pe numele duumneavoastra.
Doamna Donea Viorica :Da.Este pe numele meu.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot cerere.Cine este pentru?Se aproba cererea cu 14
voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte de ședinta da citire cererii venite din partea domnilor Andrici,care solicita
un ajutor pentru casa care a fost afectata de incendiu.
Domnul primar:este vorba de casa care a ars la Tamaseni,cei doi frati..acoperișul nu mai
exista,am pus noi o folie acolo.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot cererea.Cine este ,,pentru.,,Se aprobă cererea cu
14 voturi pentru.
Domnul președinte de sedinta:avem doua cereri din partea domnului Magdici:într-o cerere
solicita o masina de lemne și într-una alimente.Daca putem să il ajutam.
Domnul primar:mai este o anchetă socială facută prin care solicită un ajutor de 7 milioane pe
luna pentru medicamentele pe care le cumpără.
Domnul președinte de ședinta:supunem la vot cererile pentru un proiect de hotărâre.Se aproba
cererile cu 9 voturi pentru și 5 voturi abtinere.
Domnul președinte de ședinta:domnul Ghiuzan?



Domnul consilier Ghiuzan Anton:luna trecuta s-au aprobat taxele și impozitele locale și
printre măsuri s-au aprobat ca cei care plătesc pănâ la 30 martie să aibă o reducere.Se aplică la
toate taxele sau numai la anumite taxe.
Domnul primar:la toate taxele.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aici am vrut să ajung.Din câte am observat,aparatul de
specialitate nu pune în aplicare aceasta metoda sau aceasta hotarare.De exemplu la curti
cladiri se acorda,la salubrizare nu se acorda,la terenuri nu se acorda.Este taxa locala.
Domnul primar:am chemat inspectorul de specialitate.Veronica:domnul Ghiuzan are o
problema,nu el...întreg consiliul local.El a pus o intrebare.Pentru taxele si impozitele care se
plătesc pănâ la 31 martie,se aplică o reducere de 10%.Este valabil pentru toate taxele?sau
pentru o anume...
Domana Stirbu Veronica:pentru impozitele si taxele locale.
Domnul primar:impozitele si taxele locale înseamna...
Domana Stirbu Veronica:cladiri,mijloace de transport si terenuri.
Domnul Ghiuzan Anton:eu va demonsterez ca in 2018,2017 când era taxa de salubrizare noi
în hotărâre de consiliu local am hotărât în felul urmator:10 % nu am specificat...........
Doamna Stirbu Veronica:am facut după codul fiscal nu am specificat pentru celelalte taxe
locale că avem 10 % reducere.Am facut 10% reducere unde prevede codul fiscal.
Domnul consilier Ghizuan Anton:doamna....noi in hotătâre de consiliu local..nu ati mentionat
in expunerea de motive sau proiectul de hotărâre așa ceva...
Doamna Știrbu Veronica:noi am facut conform codului fiscal pentru clădiri,terenuri și
mijloace de transport.Celelalte sunt optionale în functie de ce hotărâște consiliu local.Când s-a
hotărât impozitele si taxele locale pe anul acesta de ce nu s-a specificat.Poate eu am omis,dar
de ce nu ati facut amendament.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:asta este altceva,eu așa am înțeles.Eu acum am observat.În
2017 era bonificatie.
Domnul primar.Trebuia facut în așa fel încât ,specificat în proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:ar fi bine să se faca modificare la acest proiect de hotărâre.
Domnul președinte de ședinta:mai sunt alte întrebări?Atunci declar sedinta închisa.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
DUMEA EMILIAN

SECRETAR GENERAL,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA


