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Nr.6976/17.08.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

         Încheiat astăzi  17.08.2021 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.159 din 16.08.2021,şedinţă ce are loc la sediul 

Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 09.00 

         Se constată şi se înregistrează prezenţa a  11 consilieri locali, lipsesc următorii consilieri 

locali:Dorcu Ancuta,Partac Octavian,Giurgila Petru și Cântaciu Emanuel. 

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

Domnul președinte de ședință citește proiectul al ordinii de zi: 

 

Nr. crt. Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 11.08.2021  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni 

 pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

 

Domnul președinte de ședință :Bulai Emanuel:Sunteti de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? se 

aproba ordinea de zi cu 12 voturi ,,pentru,,.Se suplimenteaza ordinea de zi? 

Nu sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi 

 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 11.08.2021 

D-l președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  ordinară din data de 

11.08.2021 .Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supunem la vot  procesul verbal.Cine este pentru?Se 

aproba procesul verbal cu 9 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-2 voturi abținere(domnul consilier Antochi 

Iulian și domnul consilier Bulai Emanuel) 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Domnul președinte de ședință :Bulai Emanuel : Avizele? Favorabile.. Discuții?Nu sunt discutii 

Domnul președinte de ședință Bulai Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?11 voturi ,,pentru,, 

Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi,,pentru,, 

Domnul primar:aici cred că știți că este vorba de reparatia aceea la parcuri pentru reparatia prin covor 

asfaltic.Am discutat în sedinta trecuta si am spus să facem proiect de hotărâre,ca să nu fie discuții că 

am facut eu singur.E mai bine să fie așa. 

Domnul consilier Antonică Marius:să urmăriti calitatea domnul primar.Calitatea lucrării să fie buna. 

Domnul primar:domnul Marius,calitatea nu mă pot pricepe dar ca si lucrare,suntem aproape aici, 

orice consilier local are dreptul să vină se se ocupe,să participe atunci când se face lucrarea sau la 

orice lucrare.Până la urmă toti avem o obligatie fata de comunitate.Orice se întâmplă în comunitate 

puteti discuta cu cetatenii,de a le spune daca ceva au gresit sau de a completa.Sau dacă se face o 



lucrare aveti dreptul de a verifica.Nu aveti interzis.Nu neaparat eu sau viceprimarul.Toti împreună 

suntem la fel si avem drepturi. 

Domnul  președinte de ședință Bulai Emanuel: Dacă mai sunt discuții,  vă multumim! 
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