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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.04.2020 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.94/24.04.2020,şedinţă ce are loc în sala
Caminului Cultural din localitatea Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se
înregistrează prezenţa a 14 consilieri local.
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
ordinara de Consiliu Local . O sa dau cuvântul d-nei presedinte să conducă ședința.
Doamna presedinte de ședință:Enășoaie Simona: Buna ziua! În conformitate cu
prevederile Dispoziţiei nr.94 din data de 24.04.2020 a Primarului comunei ati fost
convocaţi să participati astazi la şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei
Tămășeni care va avea următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe
anul 2020 și estimările pe anii 2021- 2023 precum și a listei de investiții.Initiator -Primar:
Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020.Initiator- Primar:
Lucaci Ștefan
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local ce se vor realiza in
anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.Initiator-
Primar: Lucaci Ștefan
4.Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici
Iosif.Initiator Primar: Lucaci Ștefan
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și
Emilian.Initiator -Primar: Lucaci Ștefan
6.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap din acdrul
primariei comunei Tămășeni pe sementrul I,2019.
Suplimentare PROIECT ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului
agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024.Initiator -Primar: Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotarare privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare
aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni,
judeţul Neamț Initiator:primar:Lucaci Ștefan
Domnul consilier Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul:Discutii.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba
proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
D-na președinte:supun la vor procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
18.02.2020:cine este ,,pentru,,.Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de
18.02.2020 cu 14 voturi ,,pentru,,.
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei
Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021- 2023 precum și a listei de investiții
Initiator Primar: Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință : discutii? Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan
Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul primar la ce se refera ,, relocare retea de tensiune
medie in localitatea Adjudeni,,?
Domnul primar:reteaua de înalta care trece prin bazar va fi pe lângă gard.
Domnul consilier Ghiuzan Anton-motivul?
Domnul primar:locul de joaca,terenul de sport sintetic.Să nu mai treaca liniile pe sub acea
inaltă.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:era bine dacă era la început!
Domnul primar:nu mi-am dat seama.Era aceeași poveste,tot aceeați bani se consumau.Era
bine la început.Asa este!
D-na președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14
voturi,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020
Initiatior Primar: Lucaci Ștefan
D-na presedinte de ședință: discutii? Nu sunt.
D-na președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni de interes local ce se vor
realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat Primar: Lucaci Ștefan
D-na președinte de ședință :Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-na presedinte de ședință: discutii? Se înscrie la cuvând d-l consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:Saptămâna aceasta trecând pe lângă Tămășeni și Adjudeni,am
văzut angajații de la Local Serv că lucrau pe lângă drumul judetean,curățau asfaltul de
pietris.Dati-mi un motiv pentru că nu mi se pare corect ca primaria să plătească un serviciu
atât de simplu care costă foarte mult.Adica el este ieftin dar il platim foarte
scump:escavator și incă vreo 5 persoane.Mai ales că ei sunt plătiti cu salariul minim pe
economie.Nu mi se pare corect ca un tâmplar, un dulgher să măture pe strada,e
exagerat.Sunt vreo 15-20 de persoane la ajutor social care asta ar fi putut să le facă ei.
Domnul viceprimar:Antonică Ștefan:pe perioada pandemiei nu avem voie să îi scoatem la
muncă pe cei de la ajutor social.
D-na președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?-14
voturi,,pentru,,Abtineri?-1 vot abtinere,,(Cantaciu Emanuel).Impotrivă?-1 vot
împotriva(Ghiuzan Anton).
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,, .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru domnul
Magdici Iosif.
D-na președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
Domnul primar :sunt mai multe sesizări de la domnul Magdici Iosif.El a facut sesizări si la
Prefectură și la minister și peste tot,și spune :de ce consiliul local nu ia o atitudine să îi
acorde un ajutor, așa cum considerați dumneavoastră că ar merita și dacă nu,motivul de ce
nu. Pentru că trebuie să dăm un răspuns mai departe.Noi l-am ajutat cu ce am putut:i-am dat



lemne ,lemnisoare,a mai fost odată o sedinta in care l-am ajutat cu ce îi trebuia lui la casa să
faca să se mute și nu s-a mutat.Face mai departe.
Domnul Mare Edmond:acest domn Magdici nu poate să lucreze?
Domnul primar:nu vreau să comentez.
Domnul primar:eu am vazut oameni si fara mâini ,fără picioare si tot muncesc.
Domnul Mare Edmond :are un handicap grav?
Domnul Mihoc Ilie:da,lenea!
Domnul primar:eu zic că dumneavoastră să stabiliti!
Domnul Dumea Emilian:eu cred că l-am ajutat destul pe domnul Magdici și ar trebui să îi
spunem un ,,Nu,, destul de mare,ca să nu mai facă tot felul de cereri.Părerea mea.
Domnul primar:dacă i-ați da un sprijin,cât de mic ar fi el stiu că după aia nu mai avem
treabă.
Domnul Mare Edond:domnul primar,noi nu vrem să fim răi ,dar să nu devină o pandemie și
lucrul acesta!
Doamna secretar:în regulamentul cadru care s-a facut se prevede și acordarea de ajutoare
pentru procurarea de medicamente.
Domnul Ghiuzan Anton:alocam o suma de bani dar cu condiția să demonstreze că a
cumpărat medicamentele.
Doamna secretar:domana Tamaș a luat legătura cu medicul de familie,și doamna doctor a
specificat că pe lângă reteta compensată pe care o are domnul are și un medicament care nu
este compensat,constă cam 300 lei și îi ajunge 2 sau 3 luni.
Domnul Antonică Ștefan:fac un amendament :să fie 500 lei,cu condiția să justifice suma.
Domnul Mihoc Ilie:o să vedeti că vine mereu dupa aceea!
Domnul Neculai Anon:nu poate să mai scrie că nu i-ai dat.
D-na președinte de ședinta:supunem la vot amendamentul domnul Antonică?Cine este
pentru?Se aprobă amendamentul cu 12 voturi,,pentru,, şi 2 voturi abtinere.
D-na președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?-13
voturi,,pentru,,Abtineri?-1 vot abtinere(Cantaciu Emanuel)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif
și Emilian Primar: Lucaci Ștefan
Domnul primar:aici este vorba despre acei băieti care le-a ars casa anul trecut,a venit iarna și
nu a mai fost posibilitate de a face.
D-na președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-na presedinte: discutii? Domnul Cantaciu Emanuel
D-l Cantaciu Emanuel:as avea o întrebare,dacă se știe cât costă un container din acela
mobil?Pentru că am auzit discutii la precedentul ajutor de urgentă,pentru că tot așa i-a luat
foc casa,că primăria și comuna nu i-a ajutat cu nimic pe ei.
Domnul primar:cât costă un container din acela,faci o casă cu două camere!Sunt foarte
scumpe.
Domnul Antonică Ștefan:dacă noi îi ajutăm trebuie să ne gândim și la o suma.
Domul Cantaciu Emanuel:de aia am întrebat cam cât ajunge.
Domnul primar:cine face lucrarea să poată să ia materialele.
Domnul Cantaciu Emaneul:eu fac un amendament:5000 lei.Nu poti da aceeasi sumă ca
aceia cu 5 in familie.Unul din ei poate să muncească.
Domnul primar:faceti amendamente,hotărâti.
D-na președinta de sedinta:supunem la vot amendamentul domnului Cantaciu.-1
vot ,,pentru,,Mai sunt si alte amendamente?
D-nul Ghiuza Anton:propun 15.000 lei,e vorba de acoperis.



D-na președinte de ședință:supunem la vot amendamentul domnului Ghiuzan:Cine
este ,,pentru,,-13 voturi ,,pentru,, ,1 vot ,,abtinere,,.
D-na președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare,cu amendamentul
domnului Ghiuzan- cine este ,,pentru ,,?13 voturi ,,pentru,,Abtineri?-1 vot abinere(Cantaciu
Emanuel)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,.
6.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap din acdrul
primariei comunei Tămășeni pe sementrul II,2020.Se aprobă raportul cu 14 voturi ,,pentru,,
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a
Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024 Primar: Lucaci
Ștefan
D-na președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.Se înscrie cineva la
cuvânt?-nu
D-na președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?-14
voturi ,,pentru,,.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,.
8. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de
proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în
comuna Tămăşeni, judeţul Neamț Initiator:primar:Lucaci Ștefan
D-na președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.Se înscrie cine va la
cuvânt?d-l Ghiuzan Anton
Domnul Ghiuzan Anton:dacă se toarna asfaltul s-a luat în calcul ca șanturile care s-au făcut
cu rigole,nu se face distanta prea mare intre asfalt si…?
Domnul primar:nu se admite să fie reparații ci trecem la listă de investitii.Va fi o masină
care va rade asfaltul,vom merge 4 cm sub acostament,acum să vedem dacă ne va aproba si
Consiliul județean,noi facem proiectul și daca ne aprobă consiliul judetean vom merge mai
departe!
D-l Cantaciu Emanuel:Știu că discutia aceasta a fost si data trecută cu raschetarea.Ati spus
atunci că era prea sump.
D-l primar:nu era prea scump ,era vorba de modul de lucru al lor,spunea că ar fi durat luni
de zile,ceea ce nu este adevărat pentru că am văzut lucrările pe E85.Cineva mi-a dat o idée
gresită si de aceea am renunțat.
D-na președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?14
voturi,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,.
9.Discutii
Domnul primar:avem două cereri de la scoala Tămășeni și de la Adjudeni pentru acele
tablete care vor fi achizitionate pentru acesti elevi care nu au posibilitatea de a le
cumpăra.Doamna director împreună cu profesorii care au stabilit, ne-au trimis cereri:de la
Adjudeni 26 de elevi si de la Tămășeni 17,total 43 de tablete care vor fi achizitionate.Suma
de 35 de mii de la rectificare vor merge către aceste tablete.Dacă o să mai apara și alti
elevi…Vor fi predate si 1100 de măsti.
Domnul Cantaciu Emanuel:le achizitionăm,facem și un program de lectii de școală?Acum e
cam alan-dala.
Domnul Mare Edmond:la noi in sat e cam alan-dala,văd Româna foarte
implicată ,matematica foarte putin.Și acum pentru clasa a VIII a în primul rând,ar trebui
mai multă implicare!
Domnul Cantaciu Emanuel:să vorbim si cu directorii de unități,noi le dăm dar să-i învățăm
să le foloseasca.O sa fie niște tablete de 9 inch ,nu o să fie mai mari.



Domnul primar:de 10.Problema o să fie la pret,ca si cu măstile.Pănă acum cumpăram
tablete cu 4oo-600 lei,acum probabil o să dam pe ea 8-900 lei sau cine stie cât!
Domnul Mare Edmond:ei nu au voie să măresască pretul,pe timp de pandemie.
Domnul primar:trebuie să fii atent si la achizitie pentru că după aceea incep criticile,a.... a
cumpărat tablete si s-a imbogățit!
Domnul Mare Edmond:oricum critici vor fi domnul primar.
Domnul primar:nu vreau să mi le asum singur.Noi am pus acesti bani,săptămâna viitoare
trebuie să dăm tabletele la scoli.Noi o să le predăm directorilor,ei le vor da la copii,după ce
se termina examenele le vor da inapoi.
Domnul Ghiuzan Anton:domnul primar din câte am înteles de pe site-ul primăriei s-au
cumpărat măsti de 20.500 lei aproximativ de 4200 de euro.Cât costă o mască/?
Domul primar:2 lei si 94 de bani!7000 de măsti,le avem în primărie,se pot verifica
oricând,le-am luat pentru orice situatie neprevăzută,pentru că de pe data de 15 vor fi
obligatoriu măstile si fiecare cetatean va primi atunci câte o mască,dar nu stiu cât e valabil
o mască de aceasta ,cât o poti folosi?
Domnul Cantaciu Emanuel:3 ore.
Domnul primar:toată măstile care vor fi predate ,vor fi cu proces verbal,cu semnatura.
D-na președinte:alte întrebări?
Domnul Ghiuzan Anton:ati plătit de două ori aceeași suma de 59 de mii lei pentru
legătorie,asta înseamnă arhivare.Și s-a mai înființat un serviciu de informare a monitorului
local în care s-au alocat 22 mii de lei.De pe acel site nu prea se înțelege nimic.
D-na secretar:începând de anul acesta am fost obligati să facem un link separtat unde orice
cetățean să poată accesa monitorul local.
D-l Ghiuzan Anton:nu am înteles nimic.
D-na secretar:cele 6 rubrici sunt stabilite prin cod,este facuta pagina pentru fiecare sedinta
de consiliul local.Unde este dezordinea ,la ce vă referiti?
Domnul Ghiuzan Anton:da…e greoaie,nu se descarca,să îl urmăresc.Nu are legatura una cu
alta.
D-na secretar:ce ati accesat?i-au legatura cu domul care se ocupa de site.
Domnul Ghiuzan Anton:este dezorganizat,nu are legătura una cu alta.
D-na secretar:rubricile sunt prestabilite,acelea trebuie să fie obligatoriu.
Domnul primar ia legatura(telephonic)cu domnul care se ocupă de achizitii publice.Îl
intreaba despre 2 plati de 59 mii.S-a facut o plată de 2 ori?În urma discutiei:Deci e facută
numai achizitia,nu sunt facute plati,pentru legătorie și pentru arhivare.
Domnul Ghiuzan Anton:mi se pare cam scump,si serviciile astea să le facem nu sunt
obligatorii.
Domnul primar:sunt luate de pe SEAP,legal,…
Domnul Ghiuzan Anton:da domnul primar,dar nu mi se pare corect să plătesti 50 mii ca să
poti să îti arhivezi niste documnete,că astea nu sunt niste documente care intră cine vrea si
cine nu vrea printre ele.
Domnul primar:ati fost vreodată în arhiva să vedeti cum era inainte?Îți trebuia 2 luni ca sa
gasesti un act.Când o să aveti timp chiar va rog să vizitati arhiva și să vedeti cum este
astăzi.
Domnul Cantaciu Emanuel:achizitia aceasta se face in fiecare an?
Domnul primar:nu acum,și asa rămâne pentru totdeauna.Domnul Anton,a fost începută și
nu s-a terminat,era logic:incepută trebuia să o termini.Pentru ca anul trecut au fost niste
bănuti,dar nu au fost ca sa poti să o termini.Durează foarte mult ca să o faci.
Domnul Ghiuzan Anton:o problemă foarte importanta:se discuta in comunitate că gradinita
de la Adjudeni,curge apă în sălile de clasă,si anul tercut și anul asta,
Domul primar:eu stiu că au fost reparate.



Domnul Ghiuzan Anton:întrucât este eternita aia,si sub ea nu este pus taban și printre ea
curge apă.Am înțeles că nu doriti să faceti investitii pe ea pentru că doriți să o demolati.
Domnul primar:a fost o discutie în care am spus asa:dacă această grădinita are atâtea
probleme,déjà este veche am zis că mutăm grădinita în fosta gradinita privata a surorilor.
Domnul Ghiuzan Anton:asta se cheama afacere!
Domnul primar:de ce?
Domnul Ghiuzan Anton:că un acoperis ca sa il faci pe structura metalica..
Domul primar:nu.Vroiam să facem altceva acolo,să facem un parc frumos,este in centrul
Adjudeni și gradinita sa fie mutată acolo.Ceea ce ar fi costat foarte multi bani și nu este nici
o posiblitate să o faci acolo pentru că această grădinita ar fi fost data scolii gratis!
Domnul Ghiuzan Anton:cine demonstreaza asta?
Domnul primar:episcopul a trimis o adresa in care a spus ca o da gratis.
Domnul Ghiuzan Anton:a fost odata un episcop,acum e altcineva.Nu cred eu ca biserica o
sa o dea gratis!
D-l primar:nu este nici o problema,până în toamna dacă decizia asta va fi luata,o să
schimbăm acoperisul.Nu costă o avere.
D-l Ghiuzan Anton:întrucât situatia care este....
D-l primar:putem să facem un parc frumos,când facem o sărbătoare o facem în parc,să nu
mai stai in drum.
D-l Ghiuzan Anton:cu pandemie cu tot,să lăsăm astea.
D-l primar:dar nici nu se pune problema acuma.Era doar in discutie.
D-l Ghiuzan Anton acum,un an sau doi mamele la copii au strâns semnaturi ca să nu se
demoleze,să nu se schimbe...
D-l primar:eu nu am auzit de așa ceva!Unde sunt semnaturile?
D-l Ghiuzan Anton:sunt la directoarea de la gradinita!
D-l primar:a fost o propunere!
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
ENĂȘOAIE SIMONA

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA


