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Nr.7732/14.09.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  14.09.2021 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.178 din 13.09.2021,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  13 consilieri locali, lipsesc următorii consilieri 

locali:Cântaciu Emanuel Petru și Dumea Emilian. 

Domnul  președinte de ședință :Bulai Emanuel: Bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi. Pe 

ordinea de zi avem  două puncte: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 17.08.2021  

 

2 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 

achiziționarea produselor aferente Programului pentru scoli al României și 

al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea 

măsurilor educative la nivelul comunei Tămășeni 

Viceprimar 

 

 

 

Domnul președinte de ședință :Bulai Emanuel:Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? se 

aproba ordinea de zi cu 13 voturi ,,pentru,,. 

 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 17.08.2021 

Domnul președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  extraordinară din data de 

17.08.2021.Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 11 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-2 voturi 

abținere(domnul consilier Parțac Octavian și Giurgilă Petru) 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor 

aferente Programului pentru scoli al României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare 

a serviciilor  pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Tămășeni 

 Domnul președinte de ședință :Bulai Emanuel : Avizele? Favorabile. Discuții? Domnul consilier 

local Parțac Octavian Iosif. 

Domnul consilier:Pârțac Octavian: Niciodată nu s-a ocupat primaria Tămășeni de programul acesta 

cornul si laptele,întotdeauna a fost Consiliul Județean? 

Domnul Viuceprimar:cam toate primariiile... 

Domnul consilier local Parțac Octavian Iosfi:toate primăriile procedează la fel? 

Domnul viceprimar:se merge spre Consiliul Județean. 



Domnul consilier local Parțac Octavian Iosif:am înțeles. 

Domnul consilier Antonică Marius:să spună cineva clar să se audă și la camera acolo despre ce este 

vorba? 

Domnul viceprimar:este vorba despre programul cum se chema cândva ,,cornul și laptele,,care 

Consiliul Județean ne întreabă pur si simplu  Primaria Tămășeni,dacă suntem deacord.Cam tot timpul 

s-a delegat,s-a facut o singură licitație pentru toate comunele.Este foarte complicat să facem noi ca 

primărie si foarte greu si de aceea se lasa în continuare. 

Domnul consilier Antonică Marius:să se ocupe ei de treaba aceasta. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:bănuiesc că dacă se ocupă o singură entitate de toate 

comunele au si un preț mai bun. 

Domnul președinte de ședință Bulai Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?13 voturi ,,pentru,, 

Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință Bulai Emanuel: Dacă mai sunt discuții, dacă nu, declar ședința închisă. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       EMANUEL BULAI 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,  

                                                                                     ALINA CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 


