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Nr.5728/09.07.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  09.07.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.132 din 02.07.2021,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei 

com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 14.00 

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

locali:Dorcu Ancuța Iolanda,Cantaciu Emanuel și Bulai Emanuel. 

Domnul președinte de ședință:buna ziua  și bine ati venit la  sedinta ordinara a consiliului local 

Tămășeni, 09.07.2021 cu următoarea ordine de zi. 

D-l președinte de ședință da citire ordinii de zi: 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 

14.06.2021 

  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

3 Proiect de hotărâre privind schimbarea concesionarului aferent 

contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor 

naturale în comuna Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea scrisorii de confirmare 

adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de 

participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică 

zona Livada.Panseluțelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare 

adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de 

participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică 

str.Garoafelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare 

adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de 

participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică 

str.Mușcatelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare 

adresată DELGAZ GRID SA,referitoare la  acceptarea ofertei de 

participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie electrică 

str.Trandafirilor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

8 Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii contractului de 

servicii juridice de consultanță,de asistență și /sau de reprezenare 

a Unității Adminsitrativ Teritoriale comuna Tămășeni și mărirea 

onorariului lunar 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 



9 Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui protocol de 

colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân. 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

10 Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.79/28.12.2017, 

cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tămășeni. 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

11 Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special și 

pentru modificarea HCL nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea 

și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara,,Econeamț,,,din Zona 2,județul 

Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

12 Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea Actului 

Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare Intercomunitara 

,,Aqua Neamț,, 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

 

    D-l primar se mai adauga discutarea unei cereri. 

    D-l presedinte de sedinta: se mai adaugă un proiect pe ordinea de zi:proiect de hotărâre  privind 

alegerea unui președinte de ședință  pentru lunile august, septembrie și octombrie-e vorba de Bulai 

Emanuel. 

Domnul Antonică Marius și Parțac Octavian:îl votăm în lipsă? 

Domnul președinte de ședință:îl votăm în lipsa. 

Domnul  președinte de ședință și punctul discuții: este o cerere facută de o editură de presă  si o hotărâre 

judecătorească venită în legătură cu spațiile de la grădiniță și de la căminul cultural. 

          Domnul președinte de ședință:sunteți de acord  cu ordinea de zi și cu suplimentarea ordinii de zi? 

Supunem la vot ordinea de zi,inclusiv suplimentarea ordinii de zi.Cine este pentru?se aproba ordinea de 

zi cu 11 voturi ,,pentru,,. 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 14.06.2021 

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

14.06.2021 .Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supunem la vot  procesul verbal.Cine este pentru?Se 

aproba procesul verbal cu 10 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-1 vot abținere(domnul consilier Partac Octavian 

Iosif) 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 

și estimările pe anii 2022-2024 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

           D-nul  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se înscrie la cuvânt.Daca nu sunt discuții    

supun la vot proiectul de hotarare . Cine este pentru ? 11 voturi pentru.Cine este impotriva?nici un vot 

împotrivă.Cine se abtine?nici un vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea concesionarului aferent contractului de concesiune a 

serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Tămășeni,județul Neamț 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

           D-nul  presedinte de sedinta : Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

Domnul Antonică Marius:se schimbă firma sau denumirea, că de fapt și de drept e tot Mihoc. 

Domnul primar:va ramane Mihoc Oil și o parte din acțiuni vor trece pe un alt nume.Nu se va mai numi 

Mihoc Oil se va numi FM Gaz,ceva de genul.Noi nu putem să încheiem un alt act adițional,doar printr-o 

hotărâre de consiliu.Nu e o problemă că ei își schimbă numele,pot oricum! 



           D-nul Presedinte de sedinta :mai sunt alte discuții,alte întrebări?Daca nu mai sunt alte discuții 

 supunem la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ?-11 voturi ,,pentru,, -Cine este impotriva?nici 

un vot împotrivă.Cine se abtine?nici un vot abținere 

            Se aprobă proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru,, . 

           4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID 

SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie 

electrică zona Livada.Panseluțelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Initiator Primar:Lucaci Ștefan 

           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 

           Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Parțac Octavian Iosif 

           D-l consilier Parțac Octavian Iosif:o întrebare pentru d-l primar,știu că a trecut ceva vreme de 

când am aprobat niste cofinanațări pentru extindere rețea electrică dar nu am văzut nici o mișcare în 

teren știți când au de gând să se apuce,ce act mai trebuie sau care este motivul pentru care... 

          Domnul primar:ei ne-au trimis ofertele,noi le supunem spre aprobare consiliului local,de aici în 

colo  nu este treaba noastră  este problema Eo-nului,ei scot la licitație,din câte stiu,acum fac procedura 

de licitație,momentan doar pentru zona Tămășeni,pentru acele străzi care  sunt foarte populate,după ce 

terminam pentru că și nouă ne trebuie o parte de cofinanțare,aici partea de cofinanțare la Tămășeni este 

mică pentru că este rentabil pentru e-on,pe partea astalaltă sunt doar una,două case,investiția este foarte 

mare  si partea noastră de cofinanțare ajunge undeva la 450.000-4 miliarde jumătate,pentru că nu este 

rentabil pentru firma eon.Ei au spus asa:facem investiția dacă veniti cu partea de cofinanțare,în raport de 

cum vor construi oamenii pe perioada de 5 ani de zile o să le dea banii înapoi,eșalonat în funcție de cum 

se va construi și ce rentabiliate va avea.Dar atât timp cât Livada și Borcana sunt câteva case care nu au 

curent electric,acuma nu pot să-l îngrădim pe omul acela să nu-i dăm curent electric pentru că i s-a dat o 

autorizație,au casă acolo.Cu ocazia aceasta abia facem toata comuna si nu o să mai fie probleme cu 

această investiție de curent electric.Eu zic,că cel puțin zona aceasta la Tămășeni,sper din tot sufletul dar 

nu stiu daca se va reusi.Am vorbit la Eon am încercat să fortez putin nota dar procedura de licitatie nu o 

pot forta,trebuie să meargă pe cale legala.Posibil ca de hram la Tămășeni acei oameni să aibă 

curent.Posibil! 

           Domnul consilier Partac Octavian Iosif:am înteles.Multumesc. 

           D-nul presedinte de ședință: avizul comisiilor?favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre:Cine este pentru ? 11 

voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? nici un vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID 

SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie 

electrică str.Garoafelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-nul Presedinte de sedinta : Discuții?.Nu se înscrie nici un consilier.Avizele comisiilor?favorabile de la 

toate cele trei comisii. Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot 

împotrivă.Cine se abtine? nici un vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID 

SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie 

electrică str.Mușcatelor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-nul Presedinte de sedinta : Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii .Discutii?.Nu 

sunt.. 

- Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este împotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abține? nici un 

vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 



7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ GRID 

SA,referitoare la  acceptarea ofertei de participare la cofinanțarea extinderii rețelei de energie 

electrică str.Trandafirilor,comuna Tămășeni,județul Neamț 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-nul Presedinte de sedinta : Discuții?nu sunt.Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii. 

- Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? nici un 

vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de 

consultanță,de asistență și /sau de reprezenare a Unității Adminsitrativ Teritoriale comuna 

Tămășeni și mărirea onorariului lunar 

D-nul Presedinte de sedinta : Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Discutii? 

Domnul consilier Antonică Marius dorește să facă un amendament.Se înscrie la cuvânt și domnul 

consilier Parțac Octavian Iosif. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:îmi amintesc că în 2016,când s-a schimbat contractul acesta,eu 

și colegii mei de atunci am fost de părere că poate ar fi fost mai rentabil pentru primăria Tămășeni să 

angajăm un ajutor pentru secretarul primariei,un consultant juridic care să fie aici 8 ore pe zi,la 

dispozitia oamenilor si a cetățenilor din Tămășeni și Adjudeni.Până la urmă s-a ajuns la soluția aceasta 

cu domnul avocat pentru care primăria plătește servicii de consultanță.Între timp a fost angajată o 

persoană tot cu studii juridice din câte știu și tot  în domeniul asta si totuși menținem un contract. 

Domnul primar:nu este angajare pe domeniul juridic.E resurse umane nu are treabă cu.. 

Domnul consilier Parțac Octavian :consultant juridic scrie pe usa domnului 

Domnul președinte de ședinta:e resurse umane. 

Domnul primar:doar dacă o fi rămas pe acolo pe ușă ceva. 

Doamna secretar:nu stiu ce scrie pe usă.E consilier asistent 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:ok.Nu cred că avem creun motiv să schimbăm,vorbesc în 

numele meu,să schimbăm ideea aceasta de a avea încă un om angajat la primărie pe care să îl avem la 

dispoziție 8 ore pe zi în contrabalans cu un consultant care vine când și când la solicitare.Poate ar fi 

oportun dacă dumneavoastra doriti să spuneți, cam de câte ori este solicitată persoana respectiva lunar 

pentru servicii de consultanta juridică? 

Domnul primar:din 30 de zile este solicitat de 40 de ori,cel puțin..Sunt zile când îl solicitam si de 2 ori 

pe zi .Daca  e cazul și de 3 ori pe zi.El a venit cu niste chestii ,nu le-am pus în spate aici.Pe Săbăoani 

sunt 5000 de lei,pe nu stiu care comuna sunt 4000 lei,pe nu stiu care comuna 5000 de lei,pe nu stiu care 

comuna sunt 7000 de lei.Luăm comuna din jur Sabaoani e 5000 de lei.La noi e 2000.Avem același nivel 

de lucru sau poate mai mult  de lucru ca la Săbăoani sau în alte comunități și este onorariul cel mai 

mic.Si el a spus:mă chemi pe mine si noaptea la 12 dar mai pune ceva pentru că nu ne iese nici 

motorina.Ca să vii pe 40,50 de ori la Tămășeni,nu iese nici motorina.Nu vrea mare,maxim profit dar nu 

ies banii.Ca sa angajăm un jurist nu știu dacă avem pe organigramă ori ca să angajezi un jurist în cadrul 

primăriei nu poti să îl angajezi fără un salariu de 6500 ,7000 de lei.Oricum va fi de 2 ori mai mult față 

de ce ofera el.E în domeniu,exact de ce avem noi nevoie,si cred că cunoaste si legile la zi.Ca sa aduci un 

jurist nou care nu cunoaște problemele ca să o ia de la zero,cred că ar fi un pic greut.Inclusiv cand 

vorbim de un salariu se va ajunge la 6,70mii.Nu va veni un jurist să-l angajezi cu un salariu minim pe 

economie. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif :La salariu asta de care vorbiti,indemnizatia domnului este brut? 

Domnul primar:atât e.2000  de lei.Din asta el plătește impozit statului nu stiu cât și rămâne cu 2 lei.Mare 

brânză.Dar în comparație cu comunele din jur noi suntem la jumătate.Puteti întreba la Săbăoani să 

vedeți că e 5000 de lei consultanța juridică.Nu am depăsit.Poate că el ar vrea ca la Săbăoani,eu îți dau ca 

la Tămășeni,nu pot mai mult.Atât i-am dat atunci acum că vrea 3000 de lei supunem consiliului 

local!Dacă consiliul local vrea,da dacă nu,nu!Voi hotărâți.Eu din punctul meu de vedere eu zic că este 



putin.Chiar este  front de lucru aici!Si secretarul și oricine din cadrul primăriei poate să confirme.Au 

fost zile când a fost si de 3 ori pe zi  aici. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:dacă ziceti că este front de lucru si omul are de muncit este 

foarte bine,atunci cred că este oportun să mai avem o persoana angajata decât un consultant. 

Domnul primar:consumăm prea multi bani.Eu cred că îmi convine să lucrez cu un avocat de genul 

caruia îi dau doar jumătate din cât i-aș da unui angajat.Deci un salariul minim pe economie,2000 de lei 

ce i-am dat până acuma.Dar nici măcar atâta pentru că plătind impozit statului,el ramane undeva la.... 

Domnul consilier Dumea Cornel:cam la jumătate. 

Domnul primar:la 1000 de lei.Nu poti să zici că ne-a luat pielea și chiar a contribuit.Nu vreau să cer 

părerea lui dar de câte ori l-a întrebat unde esti?la Tămășeni.Tot timpul a fost prezent aici și ne-a ajutat 

în orice problemă.Si e în domeniu! 

Domnul președinte de ședință:eu am depus un amendament pentru punctul acesta. 

Domnul primar:unde este amendamentul? 

Domnul consilier Partac Octavian depune amendamentul la domnul președinte de ședință. 

Domnul consilier Antonică Marius:desigur legea permite ca primăria,în speță domnul primar să aibă 

parte de consultanta juridică 

Domnul primar:primăria Tămășeni,nu eu!Eu dacă vreau îmi angajez consilieri personali cum au si alti 

primari din jur 

Domnul consilier Antonică Marius:prima dată am spus primăria și în particular domnul primar,deci 

după aceea am facut referință la dumneavoastră.Nu sunt tendențios deloc dar spun ceea ce cred. 

Domnul președinte de ședință:mai sunt alte discutii? 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:tocmai supunea ceva! 

Domnul președinte de ședință:mi s-a părut că s-a oprit de 2 ori... 

Domnul consilier Antonică Marius:dar am terminat cumva de spus? 

Domnul primar:care e amendamentul? 

Domnul consilier Antoniccă Marius:Legea permite ca să fie angajată o persoana,un avocat,un consilier 

juridic.Dacă legea permite,să fie.Acuma daca e atâta solicitare este un pic greu de crezut având în 

vedere că doamna secretar este jurist și nu stiu dacă la toate lucrurile trebuie consultat acest 

domn..Pentru că doamna secretar  se ocupă si ea și dânsa estre jurist.E adevărat poate nu acoperă latura 

de avocatura ca si un avocat cum spunea unul din colegi.Ideea e să fie pănă la urmă că legea permite și 

dă voie însă a mări de la 2000 de lei la 3000 de lei,cu 50%cuantumul acestor servicii este destul de mult. 

Domnul primar:mergeti la Săbăoani si vedeti!nu mai spuneti de Tămășeni.Mergeti în altă parte si vedeti. 

Domnul consilier Dumea Emilian:trebuie să găsim o cale de mijloc! 

Domnul consilier Antonică Marius:deci mă lăsați să spun,da?tinănd cont si de alte primării ,si de ce fac 

altii,adevărat si lucrul asta,însă având în vedere că suntem grupați într-un consiliu local si trebuie să ne 

comportăm cu responsabilitate față de orice bănuț și să nu creăm precedent pentru că dacă o luăm așa aș 

fi fost de acord să i se mărească acestui domn avocat  cu rata inflatiei,10-20% ca să ajusteze  pentru că 

toată lumea vrea ajustare în sus dar de aici pănă la a mări cu 50%.Este 50%.Așa arată procentul pe care 

îl știu eu de la școala.Problema este că ar fi putut să fie mai puțin.Si noi am vrea de exemplu ca si 

consilieri,că toată lumea vrea ajustare în sus,un 5% inflație sau ce stiu eu o diferență de preț de la an la 

an.La noi nu se întâmplă lucrul acesta și nici nu pretindem 

Domnul primar:vă dau ideea.Puteți să mergeti pănă la 10 % din salariu primarului să vă faceti salariu de 

1000 de lei la fiecare sedinta.Propuneti.Faceti amendament ,nu e problemă. 

Domnul consilier Antonică Marius: eu nu am spus de lucrul asta din precauție si ținând cont că 

totdeauna,banii nu ajung și că suntem si sub lupa opiniei publice,care,dacă am cere acuma o mărire de 

50% a indemnizatiei noastre de consilieri locali e clar că ar spune uite ăștia nu mai ajung banii pentru 

alte necesitați și ei vor mărire.Asta se întâmplă la punctul acesta,se vrea o mărire cu 50%.Să se păstreze 

ori același preț ori să fie o mărire de agiornare cu rata de inflație.Dumneavoastră spuneți că are multă 

treabă,în cazul de față ca și cum doamna secretara nu se pricepe sau nu aveți.............. 

Domnul primar:nu prea se pricepe doamna secretara de asta am si facut proiectul............... 



Domnul consilier Antonică Marius:..........încredere în puterile dânsei.Na acuma judecați și voi,dacă dăm 

50% mărire să rămână contractul dacă spuneți că și legea permite să fie în sprijinul bunului mers al 

primăriei si a activității dar e prea mult 50 %.Dacă dăm 50 % în partea aceasta trebuie să ajustăm și în 

alte părți că doar nu o fi numai dânsul care are nevoie de bani și simte că e grea viata și ar trebui ajustat 

salariul.Deci vă propun onorați colegi să fim responsabili și sa gestionăm fiecare bănuț,chiar dacă e 

vorba doar de 1000 de lei.1000 de lei de aici,o mie de lei de acolo se fac lucruri bune pentru 

comunitate.Să rămână 2000 lei  sau dacă avocatul insistă să se facă o mărire cu rata inflatie,10%,20% ca 

să fim eleganți așa să înțelegem omul.Si eu vreau o mărire de 10%. 

Domnul primar:făceți-o!aveti dreptul. 

Domnul președinte de ședință citește amendamentul domnului Antonică Marius:,,prelungirea 

contractului fără creșterea indemnizatiei,,Mai sunt si alte amendamente? 

Domnul consilier Antochi Iulian:nu,doar unul singur. 

Domnul președinte de ședinta:cine este ,,pentru,,amendamentul domnului Antonică Marius?-20 

voturi,,pentru,,Cine este împotriva?-nu sunt voturi,,împotriva,,Cine se abține?-9 voturi,,abținere,,. 

Domnul consilier Antonică Marius:se vede clară treaba 

Domnul președinte de sedinta:dacă este în legătură cu proiectul... 

Domnul consilier Antonică Marius:sigur că este în legat de  proiect. 

Domnul consilier Dumea Emilian:s-a votat domnul! 

Domnul președinte de ședință: supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru ? 9 

voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? -2 voturi abținere,,-Antonică 

Marius și Parțac Octavian. 

Se aproba proiectul de hotarare cu 9 voturi ,,pentru”,, 

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare privind prestarea 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan. 

D-nul Presedinte de sedinta : Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?Nu se 

înscrie nici un consilier.Supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? nici un 

vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.79/28.12.2017, cu modificările ulterioare, 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Tămășeni. 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan. 

D-nul Presedinte de sedinta :Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii. Discuții?Se 

înscrie la cuvânt domnul consilier Parțac Octavian. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:este vorba doar de o completare a nomenclatorului de funcții? 

Domnul primar:da.Este vorba de cei doi paznici. 

Domnul consilier Parțac Octavian:salariu? 

Domnul primar:salariul minim pe economie. 

Domnul consilier Parțac Octavian :ok.Multumesc! 

-Domnul președinte de ședință:mai sunt alte discutii?dacă nu sunt supunem la vot.Cine este pentru ? 11 

voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? nici un vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

11.Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.29 

din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara,,Econeamț,,,din Zona 2,județul Neamț 

Initiator:primar Lucaci Ștefan. 



D-nul Presedinte de sedinta : Avizele comisiilor?favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?domnul 

Antonică Marius. 

Domnul consilier Antonică Marius:un pic să văd dacă se poate explica.Se modifică tarife?din material 

așa se vrea. 

Domnul primar:da,este o modificare de tarif la tona.Cred că este vorba de 60 de bani,65 de bani. 

Domnul președinte de ședinta : de la 508 lei/tona la 545 lei/tona.Este pretul care se mărește la 

depozitarea gunoiului nu la colectare. 

Domnul primar:am vorbit si cu ceilalti colegi care sunt în zona metropolitană care au contract cu rosalul 

și toti au facut hcl si au fost de acod pentru că dacă nu am face hotărârea de consiliul ei nu ar mai veni sa 

iti ia gunoiul din sat pentru 65 de bai și atunci...Asta e procedura.Dar cred că ar trebui si eu sunt la 

sentimentul fiecăruia,ca atunci când închei un contract pe un an sau doi așa să rămână prețul acela.Asa 

tot vii la fiecare 2,3 luni 40 de bani,60 de bani....Dacă nu esti de acord  , nu mai vin să îți ia gunoiul si 

faci o nebuloasa aici,ca la Bucuresti. 

Domnul consilier Partac Octavian:dacă avem un contract nu pot să spună că nu vin să îți ia gunoiul! 

Domnul primar:domnul Octavian,până te judeci cu ei,stai aici 2 sau 3 luni de zile să nu vină să îți ia 

gunoiul si e belea..adica...catastrofă! 

Domnul președinte de ședinta:exact ca la București! 

Domnul primar:acolo unde sunt conflicte nu vin sa îti ia gunoiul.Nu trebuie să dăm execmple.Pănă la 

urmă ajungem la vorbele domnului Culită Tărâță.,,o să ajungă gunoiul mai scump decât un kilogram de 

carne.,,sunt împotrivă maxim,dar ce pot să fac?nu ai ce sa faci!daca ar fi functionat,să zic,,cum era mai 

înainte un pix,care noi să le facem aici,dar la noi filmulete,postări.Ia uite,ia uite,stiti!așa consiliul local o 

să suporte si o sa dam la amenzi de o să ne înghita naiba!pentru că mai facem si lucruri trasnite!dar 

lucrurile le-am facut,sunt acuma cu contract corecte,nu ne mai poate ataca nimeni.Oameni  mai sunt în 

comuna si am facut și anunțuri în biserica si o sa mai facem si pe facebook-ul primăriei.Dacă vin si ți-l 

iau de acasa cu 2 lei la ce-l mai duci după dig?la ce-l mai duci pe păsune?când te duci cu căruta sa iei nu 

stiu ce si il lasi acolo?oricum nici sacul nu il platesti!lasa sa vina masina sa ți-l ia?de ce il duci domnule 

pe câmp? 

Domnul consilier :Antonică Marius:amenzi! 

Domnul primar:când/?cui?Îți trebuie 100 de paznici și tot nu ai putea să-i prinzi pe toti.Că dacă te duci 

după dig într-o suta de zone sunt 100 de saci.Ce faci? 

Domnul consilier Antoinică Marius:pănă la urmă sunt localitati care au pus sistem și i-au găsit cumva. 

Domnul primar:cum? 

Domnul consailier Antonică Marius :cu camere,în sensul asta. 

Domnul primar:dacă e o comună care cu 1000 de locuitori si au 4 străzi îi prinzi noi avem 180 de străzi. 

Domnul consilier Antonică Marius:mă refer,unde obișnuiau să aruce. 

Domnul primar:ține un pic și de constiința fiecăruia să scoatem gunoiul la poarta.Aproape e 

degeaba,nici sacul nu-l plătești.Dar între noi ar trebui să ne ajutăm pentru că până la urmă toti consilierii 

care sunteti de față au obligația să se implice si să păstreze o comună curată și frumoasa .Dacă vezi că la 

o poarta unul nu-și tunde iarba,că am facut atâta publicitate si prin biserică și tu ca si consilieri îi spui:bă 

vecine taie-ți și tu un pic iarba!Sunt autoritate locala,contribui la înfrumusetarea comunei și te rog 

frumoas să își faci curățenie,nu neaparat numai primarul!deci toti ar trebui să contribuim la 

înfrumusețarea comunei și la a păstra curățenia!dar în speță față de alte comunități,la Timișoara nu la  

Ciugud,am fost la Timișoara cu altă problema, sau la București să stiți că stăm bine față de alte 

comunități,totuși stăm bine nu e chiar dezastru!este? 

Domnul consilier Partac Octavian:asa este!și pentru asta trebuie să le mulțumim celor care au făcut 

filmulete. 

Domnul consilier Antonică Marius:care au făcut și filmulețe! 

Domnul primar:eu am fost,nu dau nume,tot din comuna noastră nu știu dacă la Tămășeni sau de la 

Adjudeni,l-am prins când a plecat cu doi saci de gunoi,l-a răsturnat a făcut un filmulet si la pus pe 

faceebok si a spus  ,,ia uitati ce este în comuna Tămășeni.,,! 



Domnul consilier Partac Octavian:asta da,e urât! 

Domnul primar:si am spus să nu mai facă lucrul acesta dacă vrea să faca ceva frumos,să spună că 

primaria nu se implică! 

Domnul consilier Iosub Iosif:când o să facem hotărâre de consiliul local în legătură cu ăstia care 

parchează pe..? 

Domnul primar:după ce facem predarea terasamentului,sper să fie cât de curând.În schimb cu politia de 

la Tămășeni,cu șeful de post le-am spus să pună în geam avertisment să nu blocheze tot trotuarul,dacă 

blochezi doar o bucățică de trotuar nu e o problemă,dar sunt care parcheaza invers,au blocat tot.Dati  un 

avertisment,notati pe caiet numărul mașinii,mai dati si un al doilea avertisment la al treilea treceti  la 

amenzi.O banda dacă o ocupa nu-i probelma,că nu parchezi,dar să lași o bandă libera. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:dacă fac lucrul acesta intentionat este foarte urât,poate fac fără 

să își dea seamna. 

Domnul primar:eu nu sunt neaparat să le pună amenzi,dar să le dea două averismente si la al treilea să le 

pui măi nu am ce să îți fac.! 

Domnul președinte de ședință:avizele comisiilior?favorabile.Supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este impotriva? nici un vot împotrivă.Cine se abtine? nici un 

vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru 

12. Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea Actului Constitutiv și Statutul 

Asociației de dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, 

Initiator:primar Lucaci Ștefan 

Domnul președinte de ședință:avizele comisiilor? favorabile.                                                                  

Discuții?nu sunt.Supunem la vot:Cine este pentru ? 11 voturi,,pentru,,Cine este împotriva? nici un vot 

împotrivă.Cine se abtine? nici un vot abținere 

Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,, 

13.Proiect de hotărâre privind alegereea unui președinte de ședință 

Domnul președinte de ședință:art.1.domnul consilier Bulai Emanuel este ales președinte de 

ședință pentu lunile:august,septembrie și octombrie 2021.Dacă sunteti de acor dacă nu propuneti 

pe altcineva. 

Domnul consilier Antonică Marius:sperăm să vrea el,să nu spună.... 

Doamna consilier Busuioc Maria:dacă e în ordine alfabetica mergem asa. 

Domnul Viceprimar: trecem la discuții. Avem o editură de presă care a adus o ofertă pentru primăria 

Tămășeni.  

Ziarul on-line Neamț.Press vine în ajutorul administrațiilor locale în ceea ce privește 

promovarea   proiectelor   de  interes  local, promovarea mediului   de   afaceri   local   pentru o 

vizibilitate   cât   mai   mare,   vizibilitate   locală   care   să   aducă   un   plus   valoare   

comunității.Promovarea  personalităților,  a cetățenilor comunei  care  au făcut  sau  continuă să  facă  o 

imagine pozitivă, atât pe plan local, cât și județean, național, internațional.  

Echipa   ziarului   Neamț.Press   a   înțeles   de   la   început   faptul   că   promovarea   este 

combustibilul de care are nevoie orice persoană care dorește să gândească în afara barierelor. 

În doar un an de zile ziarul on-line Neamt.Press a reușit să finalizeze sute de colaborări locale, 

județene, fiind sigurul ziar din Roman care desfășoară și colaborări publicitare naționale, cu 

feedback pozitiv, confirmat, din partea colaboratorilor noștri.De menționat, un alt aspect important, este 

faptul că ziarul a crescut organic, numărul 

celor care ne citesc fiind unul real.Oferta noastră, pachetul  pentru  Primăria  Tămășeni, este de  1.200  

de  lei  pe  lună,achiziție SICAP.Colaborarea   desfășurată   în   anul   2020   cu  Primăria   Tămășeni,   a   

fost   una   care   s-adesfășurat impecabil, dorindu-ne să ne aducem aportul și în aceste câteva luni 

rămase din acest an. 

Cu deosebita stimă, 

Gabriela Soltuz, manager Neamț.Press  



 

Domnul președinte de ședință:Dacă sunteți de acord cu oferta făcută ............. ședința următoare. 

Domnul consilier Antonică Marius: Avem nevoie de angajat? Chiar ne ajută? 

Domnul Primar: Este un ziar care ne-a trimis o cerere cu o ofertă. Noi suntem obligați să spunem 

consiliului local. Dacă sunteți de acord sau nu. 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Pe facebook-ul primăriei putem comunica cu vârf și îndesat. Dacă e 

nevoie plătim și 500 de lei pe lună pentru cineva să scrie acolo. Dar ca să dai la presa 1200 lei bănuiesc 

că și fără TVA mi se pare mult și nenecesar. 

Domnul consilier Antonică Marius: Îi și nu-i! 

Domnul consilier Dumea Emilian: Faceți proiect de hotărâre și vedem. 

Domnul Primar: Acolo spune că lucrul de calitate face o chestie de promovare. Adică promovare 

înseamnă așa; că în momentul în care o să se încheie contractul puteți să faceți amendamente, puteți să 

nu faceți. Promovare înseamnă așa: Va trebui să vină în comuna Tămășeni. Facem poză la restaurantul 

Ideall, facem poză la biserică, la drum, la biserica Adjudeni, la Hanul Adjudenilor, să dezvolte zona, 

adică să facă o zonă atractivă și pentru altcineva din țară sau pentru oricine. Asta înseamnă să 

promoveze, nu neapărat să mă promoveze pe mine. Să promoveze toată comuna, inclusiv agenții 

economici, toți, fără nicio culoare. Deci să promoveze pe toată lumea că așa poate mai atragem; asta a 

fost discuția cu el dar i-am spus că nu pot face asta decât printr-o hotărâre de consiliu local. Dacă va dori 

consiliul local să facă lucrul ăsta, dacă nu, mă abțin. Nu decid eu. 

Domnul președinte : Dacă doriți, îl vom pune pe ordinea de zi la următoarea ședință. 

Domnul Primar: Deci nu să promoveze lucrările pe care le-am făcut eu, că am făcut  un drum, că am 

făcut nu știu ce. Deci să promoveze în general comuna. 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Asta se poate face pe facebook-ul primăriei. 

Doamna consilier Dorcu Angelica: Dacă este chiar necesar și este în beneficiul comunei, adică să 

promoveze mai multe, evenimente și ne aduce într-adevăr un plus comunei noastre ar fi bine numai că 

suma asta e cam mare. 

Domnul Primar: Este în discuții. 

Doamna consilier Busuioc Maria: Ideea este bună, rămâne de discutat. 

Domnul consilier Antonică Marius: Sunt multe lucruri care ar merge bine la primărie dar trebuie să ne și 

abținem cât ne ține bugetul sau să folosim banii cât mai înțelept prin urmare zona asta nu știu dacă chiar 

ne interesează. 

Domnul consilier Dumea Emilian: Haideți să supunem la vot. 

Domnul președinte de ședință : Dacă vreți propunem o sumă mai mică, să vedem dacă acceptă 300-400 

de lei cum a zis doamna Busuioc e bine, dacă nu, nu. Supunem la vot. 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Instituția de care spuneți este una nu pot să spun nesemnificativă dar 

e destul de la început și nu are așa de mulți urmăritori precum pompos spune în scrisoarea aia. Da, poate 

vor să se dezvolte, bravo lor, dar știu să fac oferte și încă o dată spun, aici nu este neapărat greșeala celui 

care cere ci a celui care oferă. Eu pot să vă spun că aceeași societate a venit și la noi la restaurant să ne 

propună servicii asemănătoare pe o sumă de 3 ori mai mică. 

Doamna consilier Busuioc Maria: Asta spuneam și noi. Ideea este bună. 

Domnul Primar: La dumneavoastră a venit doar la restaurantul dumneavoastră să vă facă campanie. Aici 

vorbim de întreaga comunitate. 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Oricum, tot același număr de articole. Aici vorbim de câte articole 

face nu e vorba de suprafață. E părerea mea. 

Domnul președinte de ședință : Atunci supunem la vot dacă sunteți de acord. Sunteți de acord să îl 

punem la ședința următoare pe ordinea de zi pentru o sumă de 300-400 de lei pe lună? 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Eu nu. Consider că pagina de facebook a primăriei e suficientă. 

Domnul consilier Antonică Marius: Și nici nu suntem zonă turistică sau cu potențial. Nu avem nicio 

treabă. 

Doamna consilier Busuioc Maria: Putem fi, dacă ne promovăm. 



Domnul președinte de ședință : Cine e pentru punerea pe ordinea de zi la următoarea ședință cu 

amendamentul pentru suma de până în 400 de lei pe lună. 

6 voturi ,,pentru ,, și 5 voturi ,,abtinere,, 

Domnul Primar: Aici avem ceva spre înștiințarea consiliului local am primit o hotărâre judecătorească în 

legătură cu Transcarpatia și Lucovprest prin care ne spune că se aplică cererea de suspendare formulată 

de acești reclamanți în contradictoriu cu pârâții Comuna Tămășeni prin primar și consiliul local al 

comunei Tămășeni. Se suspendă executarea hotărârii consiliului local nr. 45/25.05.2021 până la 

pronunțarea instanței pe fond cu închirierea. Am primit de la Prefectură o hârtiuță prin care ne spune 

același lucru. Ca urmare a exercitării condițiilor legii al controlului de legalitate asupra hotărârii 

consiliului local nr. 34 din 22 aprilie privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spațiu în 

suprafață de 377 și la Gabi Dorcu nu știu cât e acolo în cadrul ședinței consiliului local Tămășeni din 

data de 25 mai anul curent a fost aprobată revocarea actului administrativ apreciat nelegal prin hotărârea 

de consiliu local Tămășeni nr. 45cu data precizata Dispozițiile articolului 1810 din Codul Civil 

menționate de dumneavoastră în corespondență dispun astfel: Dacă după împlinirea termenului locatarul 

continuă să dețină bunuri și să îndeplinească obligațiile fără nicio împotrivire din partea locatorului se 

consideră încheiată o nouă locațiune în condițiile celei vechi inclusiv în privința garanțiilor. Instituția 

prefectului a supus atenției unității administrativ-teritoriale dispozițiile codului administrativ partea 5, 

titlul 1, secțiunea a doua pentru a le avea în vedere și a dispune în consecință. Acum noi, până la 

hotărârea judecătorească care va fi pe fond, nu știu cât va dura, 1 an, doi, cât va dura; ei vor putea să 

funcționeze mai departe prin legea tacită. Deci pot să meargă până la 4 ani, dacă va dura mai mult 

procesul, să funcționeze tacit. 

Domnul consilier Antonică Marius: În condițiile care au fost mai înainte. 

Domnul Primar: Exact în condițiile care au fost până acum. Până la pronunțarea instanței, ei pot 

funcționa tacit. Dacă va dura procesul un an, un an, și atunci instanța va decide ce va fi. Dacă va dura 2 

ani, 2 ani. Depinde cum se va judeca pe fond. Pe fond se judecă foarte greu, cel puțin 1 an și jumătate 2 

va dura procesul și atunci instanța va decide dar până atunci ei merg tacit 

Domnul președinte de ședință: Dacă mai aveți alte discuții în cadrul ședinței, dacă nu, declar sedinta 

încheiata.               

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.         

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       STEFAN ANTONICĂ 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,  

                                                                                     ALINA CRISTINA CĂLIMAN 

 

 
 

 

 

 

 


