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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24.06.2020 în sedinta extraordinara a Consiliului Local
Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.126/19.06.2020,şedinţă ce
are loc la sediul Primăriei com.Tămășeni,în sala Caminului Cultural din localitatea
Tamaseni 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
extraordinara ,unde vom avea 5 proiecte pe ordinii de zi.Între timp,după ce s-au predat
mapele,ieri după amiza au mai venit încă 3 cereri.O să dau cuvântul domnului președinte să
conducă ședința.
Domnul presedinte: Buna ziua!În conformitate cu Dispoziţia nr.126 din data de
19.06.2020 a Primarului comunei Tămaseni sunteţi invitat a participa la şedinţa
extraordinara a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc în ziua de
miercuri, 24.06.2020 ,ora 15.00,în sala mare a Căminului cultural din satul Tămășeni, 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 pentru anul 2020 și a listei de investiții

Primar:
Lucaci Ștefan

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiție,,Modernizare DJ 201C cu piste
pentru bicicliști,rigole și trotuare în comuna Tămășeni,județul
neamț,,

Primar,
Lucaci Ștefan

3 Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiției și a
indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Modernizare
strada Traian,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț,,

Primar:
Lucaci Ștefan

4 Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiției și a
indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Modernizare
strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț,,

Primar:
Lucaci Ștefan

5 Proiect de hotarâre privind aprobarea Notei conceptuale și
Temei de proiectare aferente investitiei,,Modernizarea
iluminatului public prin cresterea fiabilității și diminuarea
consumului de energie în comuna Tămășeni,județul Neamț,,

Primar:
Lucaci Ștefan



D-l președinte de ședinta:mai sunt niște cereri de discutat,dacă sunteți de acord cu
suplimentarea ordinii de zi? Se aproba suplimentarea proiectul ordinii de zi cu 14
voturi ,,pentru,,.
D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba
proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
D-l președinte de ședință:supun la vot procesul verbal de la ședinta anterioară:cine
este ,,pentru,,?Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de 09.06.2020 cu 14
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?Se înscrie la cuvânt domnul Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul primar aș fi bucuros ca acești 932 mii lei care
sunt pe minus de la punctul 84 cu 02 să fi făcut o investiție și mai importantă,adică
extinderea retelei electrice în Livadă si Borcana Tămășeni întrucât foarte mulți cetățeni
doresc să construiască dar sunt descurajați din cauza acestei structuri sunt cetățeni care nu
se pot racorda la reteaua de energie electrică,drept pentru care am să mă abțin la acest
proiect.
Domnul primar:pot să vă dau răspuns?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu.Că nu v-am întrebat de ce?
Domnul primar:trebuie să vă spun.În perioada de o luna,am fost la marea majoritate a
propietarilor terenurilor din Livadă și în celelalte zone unde au proprietăți nu pot să
construiască pentru că nu au curent electric.Am vorbit la ministerul mediului,au spus că
sunt proiecte,dar,doar dacă sunt cereri din partea cetățenilor.Până astăzi am adunat 50 de
cereri care vor fi date pe mail,mai departe,si care ,zic eu din punctul meu de vedere,până în
toamnă proiectul este gata.Nu știu dacă vor începe anul acesta,și este pentru toată zona
Livadă,toata zona Cătină,Tămășeni-Borcana și mai sunt două trei străzi pe partea
dreaptă,nu știu câte sunt.Deci pentru toate zonele suntem în derularea proiectului si 100%
vor fi efectuate aceste străzi.
Domnul președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.
D-l președinte de ședință:supunem la vot .Cine este pentru?13 voturi,,pentru,,.Abțineri?-1
vot abținere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul
de investiție,,Modernizare DJ 201C cu piste pentru bicicliști,rigole și trotuare în comuna
Tămășeni,județul Neamț,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
Domnul președinte de ședință:discuții?nu sunt.Avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.
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,, .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico
economici pentru proiectul ,,Modernizare strada Traian,sat Tămășeni,comuna
Tămășeni,județul Neamț,,
Initiator Primar: Lucaci Ștefan
D-l presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii? Se înscrie la cuvând
d-l consilier Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cetățenii de pe strada Traian,sunt conectați toți la
canalizare?
Domnul primar:nu am o lista dacă sunt toți sau nu.



D-l consilier Ghiuzan Anton:iar îi deranjează pe cetățeni întrucât obligația lor nu este să se
racordeze la rețeaua centrala.Ei au obligația să se conecteze de la limita proprietății.Ceea ce
în Tămășeni nu s-a facut absolut deloc.
Domnul primar:când s-a facut acest proiect de ce nu ati făcut amendament domnul
Ghiuzan?Pentru că acest proiect este făcut de pe timpurile vechi.De ce nu ati facut
amendament atunci si faceti acum dupoă ce s-a facut investiția?
2.Ati văzut că se fac niste proiecte și veniți cu fel și fel de piedici?
Domnul comnsilier Ghiuzan Anton:aveti aparat de specialitate domnule primar!Nu sunt
contre,asta e realitatea.
Domnul primar:dar nu asta e realitatea!realitatea este că vii numai înainte de alegeri cu
aceste lucruri.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:eu vorbesc politic sau vorbesc real?
Domnul primar:tu vorbești politic?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:că îi băgați pe oameni în cheltuieli e politic?
Domnul primar:politic vorbești!Nu îi bag eu în cheltuieli.Îmi cer scuze în fața electoratului
dar tu trebuia sa faci amendament de acum 2 ani!
Domnul consilier Ghiuzan Anton:uite vă fac acuma!Amânați aceste 2 proiecte de hotărâre
pentru modernizarea respectivă,racordați cetățenii la rețeaua de canal și apă.
Domnul primar:eu știu ce este de făcut și Consiliul Local hotărăște.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aveti majoritate!
Domnul primar:nu am majoritate.
Domnul consilier:le dați posibilitatea celor care construiesc să vină să-i jăcmănească pe
oameni de bani.
Domnul președinte de ședinta:domnul Ghiuzan ,vreți sa faceti un amendament?
Domnul consilier Gghiuzan Anton:acest proiect de hotărâre ar trebui amânat ,până la
extinderea retelei de canalizare si apă,ca cetățenii.....
Domnul primar:dacă este rețea de canalizare în noul proiect nu pot să pun și fosta rețea să
fac până la limita de proprietate.Trebuie să facem un nou proiect.
Domnul consilier Ghiuzan Antn:un nou proiect,de extindere.Domnul primar care a fost,a
fost interesat,ca și dumneavoastră ca în Lungul Vântului să faceți rețea electrică!
Domnul primar:nu am fost interesat,domnule!
Domnul consilier Ghiuzan Anton:să vă puteți vinde proprietățile!
Domnul primar:și dumneavastră ați făcut!
Domnul președinte de ședinta:sunteti de acord cu amendamentul domnului Ghiuzan ,de
amânare a proiectului?
Domnul consilier Ghizuan Anton:primăria să face extindere la cetățeni,nu cetățenii să
plătească!
Domnul președinte de ședinta supune la vot amendamentul domnului Ghiuzan .Cine este
pentru-0 voturi,Abtineri?-1 vot?Împotrivă-11 voturi.Amendamentul a fost respins.
Domnul președinte de sedinta:domnul Ghiuzan nu ati fost nici pentru ,nici abtinere...
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu că știe să bruieze domnul primar!
Domnul primar:nu bruiez nimic.Ești consilier,fă-ți treaba de consilier!Dar trebuia să ți-o
faci la timpul potrivit!
Domnul consilier Dumea Cornel:eu propun să îl sancționăm pe domnul Ghiuzan Anton
pentru buna desfășurare a ședinței.Asta e bătaie de joc!
Domnul primar:așa face la fiecare ședință.
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi ,,pentru,,Abțineri?-1 vot abținere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,, .



4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico
economici pentru proiectul ,,Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna
Tămășeni,județul Neamț,,
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?13
voturi ,,pentru,,Abțineri?-1 vot abținere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare
aferente investitiei,,Modernizarea iluminatului public prin cresterea fiabilității și
diminuarea consumului de energie în comuna Tămășeni,județul Neamț,,
Initiator primar Lucaci Ștefan
D-l presedinte: avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Discutii?Se înscrie la cuvânt
domnul consilier Ghiuzan Anton:Aceeași problema:schimbi bordurile.Iluminat public
este,modernizare se face dar extindere nu se face?Cine este avantajat?Interesele personale
sau...
Domnul primar:crezi ca am un interes personal?
Domnul Mihoc Ilie:tu ai făcut vreodată ceva bun?Nu te-am vazut să vii cu o laudă!
Domnul Ghiuzan Anton:tu ai facut ceva bun?ce ai făcut cu sala de sport?
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi ,,pentru,,Abțineri?-1 vot abținere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
Domnul primar:această învestiție se va face pe tot uat-ul și Tămășeni și Adjudeni,vor fi
lămpi pe fiecare stâlp din comună.
Domnul președinte de ședință:avem niște cereri de discutat.
Domnul primar:prima cerere este depusă de domnul Busuioc Daniel și solicită eliberarea
autorizației de funcționare prin derogare de la HCL nr.13/2011 care prevede interzicerea
eliberării autorizatiei de funcționare pentru unitățile de alimentație publică care se deschid
la o distanță mai mică de 250 m față de unitățile de învățământ.Își asuma raspunderea ca nu
va comercializa bauturi alcoolice minorilor.Aici este vorba de o hotărâre de consiliu din
2011 și mai este o hotărâre din 2017,unde am revenit cu un nou regulament în care nu
spune distanta. Mai aproape sau mai departe de o școala.Nu putem să-i eliberăm o
autorizație de funcționare decât dacă abrogăm Hotărârea dinr.13/2011 și să facem un nou
regulament.Din punctul meu de vedere,la vremea aceea,cred că a fost un abuz din partea
consiliului local să facă aceas hotărâre de consiliu.Ar însemna ca o discriminare,adică cei
care au avut vor funcționa dar cei care astăzi cer o autorizație de funcționare nu au voi.Pâi
ceilalți de ce?Așa a hotărât consiliul local.Aș dori să vă rog să fiți prompți la această cerere
și la ședința următoare să abrogăm acea hotărâre nr.13.
Domnul consilier Ghiuzan Anton;când s-a luat acea hotărâre în 2011 s-a luat în baza unor
evenimente întrucât marea majoritate a elevilor plecau de la școală si mergeau în baruri.Din
această cauză s-a luat acea hotărâre.Mai mult,este aproape si de culte,de biserică,la fel tot
pe motivul asta.Care a avut autorizație până la momentul respectiv,era ok,nu e discriminare.
Domnul primar:e discriuminare.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:dacă era discriminare prefectura ne trimitea hotărârea
înapoi.Eu nu cred că la momentul resopectiv era disciminare.Iar acum se combate,nu ai
cum să eliberezi autorizație de funcționare dacă prevede o hotărâre de consiliu local.Când
s-a facut în 2017 nu s-a facut mențiune că se abrogă regulamentul respeciv.
Domnul primar:Nu s-a facut pentru că nu am știut.
Domnul consilier:eu am știut.
Domnul primar:și de ce nu ați spus?



Domnul consilier Ghiuzan Anton:dar de ce să vă spun domnule că sunteti specialiști!
Domnul consilier Dumea Cornel:întradevăr,poate atunci a fost un temei dar asta nu
înseamna că înterzicerea de a deschide noi puncte de alimentație publică înseamnă că elevii
nu o să meargă la cele existente deja.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:aceeași problemă este și la Han!
Domnul primar:da,aceași problemă o vom întâmpina și acolo.E zic să supunem la vot,dacă
sunteti de acord cu modificarea acelei hotărâri și un nou regulament pentru ședința
următoare.
Domnul președinte de ședinta:sunteti de acord cu inițierea unui nou proiect?13
voturi ,,pentru,, și 1 vot ,,abținere,,(Neculai Anton).
Domnul primar:haideți să trecem la a doua cerere,care este venită tor ieri în jurul orei
15.Cererea este facută de către DorcuMariana în calitate de administrator la SC TRANS
CARPATIA SRL ,având în vedere ca perioada de închiriere prevăzută în contractul de
închiriere nr.1855/5.04.2020,ia sfârșit de drept în data de 26.07.2020 vă solicitam
prelungiirea cu 20 de ani a contractului de închiriere.Aici eu am să vin cu câteva
precizări.Eu am avut o discuție cu d-l Dorcu Gabriel și l-am rugat ca acea clădire să fie mai
frumoasă,pentru că acea clădire este în centrul satului Adjudeni ca si celelalte clădiri care s-
au făcut.Și el a spus ca celelallte clădiri care s-au făcut sunt proprietăți private.Tu îmi dai
mie pe 4 ani și vrei să investesc 30-40 de mii de euro?Dămi-o pe o perioadă mai lunga.Si i-
am spus:nu eu dau,Consiliul Local.Fă către Consiliul Local,eu am să spun despre ce este
vorba și atunci i-au măsuri și fac si acest lucru.Am pus-o în dezbatere,dacă sunt discuții hai
să o discutăm împreună și să ajungem la un consens.Sau dacă ajungem sau dacă nu
ajungem.Eu am citit cererea,cine se poate înscrie la cuvânt și să discutăm despre lucrul
acesta?D-l Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul Dorcu,pe lângă contractul de închiriere are si
regulamentul de închiriere a spațiilor publice?întrucât regulamentul de închirieri a spațiilor
propietate a comunei Tămășeni stipulează clar,după 4 ani de zile spațiile respective se scot
din nou la licitatie,așa cum a făcut și posta.
Domnul primar:nu este adevărat.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:citiți regulamentul!Legea este lege,hotărârea de consiliul
local este lege pentru consiliul local și pentru cetățenii comunei Tămășeni.
Domnul primar:legea dă voie să fac cu drept de prlungire a contractului
Domnul onsilier Ghiuzan Anton:dacă cititi regulamentul.......
Domnul primar:l-am citit si dă voie să facem.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu există așa ceva!
Domnul primar:ba da!
Domnul consilier Ghiuzan Anton:doamna secretar,există posiblitatea?Când a fost ultima
închiriere,la momentul respeciv,pe sedinta de consiliul local,doamna secretară nu a dat aviz
de legalitate.Și m-am interesat si am vazut ca regulamentul spune clar că nu.
Domnul primar:m-am interesat si eu.Domnul avocat dumneavoastra poate sunteti...
Domnul consilier Dumea Cornel:dacă consiliul local vrea,eu cerd că se poate.Chiar dacă ar
exista acest regulament,îl putem reface în așa fel încât să permită realizarea unei investitii.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cum a vrut și domnul Busuioc,că dorește să se abroge,să
se abată de la asta.deci tot prin regulament.
Domnul primar:la Daniel trebuie un regulament,aici nu vorbim de un regulament,aici
vorbim de lege.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:da domnul,dar tot în baza unui regulament,se scoate la
licitatie..
Domnul primar:regulamentul este să respecte niște clauze.



Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul primar ,dacă regulamentul nu era legal,posta
română nu venea să solicite reînchirierea.
Domnul primar:eu vă spun altceva,dacă e ilegal,legalitatea de la prefectură o va respinge,nu
e corect așa?legalitatea o va respinge.
Domnul Ghiuzan Anton:administrația locală are un regulament de funcționare.
Domnul președinte de ședință:asta este o cerere pentru inițierea unui proiect,pentru ședința
următoarte.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:nu am nimic împotriva.
Domnul președinte de ședinta:atunci,votăm cererea,cine este pentru includerea cererii pe
ordinea de zi?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:pentru 20 de ani nu se merita.
Domnul președinte de ședinta.vedem la ședinta.
Domnul primar:se pot face amendamente!
Domnul președinte de ședinta:12 voturi,, pentru,,,2 voturi ,,abtinere,,impotriva?nu sunt.
Domnul primar:avem o cerere din partea domnului Magdici.Daca sunteti de acord,pentru
un sprijin financiar pentru a-și face o fântână.
Domnul președinte de sedinta:supunem la vor cererea.0 voturi ,,pentru,, ,12 voturi,,abtinere,,
și 2 voturi ,,impotriva,, .Cererea a fost respinsa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Domnul Dumea Emilian:având în vedere că în perioda pandemiei mai multi agenți
economici nu au avut activitate vreau să vă propun ca la sedinta urmatoare sa initiem un
proiect de hotărâre să-i ajută,să-i scutim pe perioada în care nu a avut activitate
Domnul primar:agenții economici care au spatii închiriate.Trebuie să aducă si niste dovezi.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:dar posta?
Domnul primar:ei au functionat.
Domnul consilier Dumea Emilian:doar cei care nu au funcționat.
Domnul președinte de ședinta:sunteti de acord cu initierea unui proiect de hotărâre?12
voturi ,,pentru,, și 2 voturi ,,abținere,,.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL,

ANTONICĂ ȘTEFAN

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,

CĂLIMAN ALINA CRISTINA


