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Nr.6390/30.07.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  30.07.2021 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.146 din 27.07.2021,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  13 consilieri locali lipsesc următorii consilieri 

locali:Dumea Emilian și Parțac Octavian-Iosif. 

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

Tămășeni, 30.07.2021 cu următoarea ordine de zi. 

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

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 9 

iulie 2021 

 

2 Depunerea jurământului de către domnul Iacob Marcel-consilier 

local supleant validat prin sentința civila nr.1751/14.07.2021 a 

Judecătoriei Roman 

 

 

3 Proiect de hotărâre   privind analiza stadiului de înscriere a 

datelor in Registru Agricol pentru trimestrul I și II anul 2021 și 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

Primar 

 

4 Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav din cadrul Primăriei comunei Tămășeni pentru 

semestrul I 2021 

 

 

5. Discutarea solicitării nr.6180/26.07.2021 a Parohiei Romano 

Catolice din Tămășeni  

 

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

de zi cu 12 voturi ,,pentru,,(domnul Iacob Marcel nu participă la vot) 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 09.07.2021 

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

09.07.2021 .Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supunem la vot  procesul verbal.Cine este pentru?Se 

aproba procesul verbal cu 9 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-3 voturi abținere(Dorcu Ancuța Iolanda,Antochi 

Iulian și Cântaciu Emanuel)Domnul Iacob Marcel nu participă la vot 

2. Depunerea jurământului de către domnul Iacob Marcel-consilier local supleant validat prin 

sentința civila nr.1751/14.07.2021 a Judecătoriei Roman 

Doamna secretar general dă citire ,pe scurt sentiunței civile  nr.1751/14.07.2021 

,,Instanța,în speță Judecătoria Roman constată că prin cererea nr.3225 din 18.06.2021 s-a depus la 

Judecătoria Roman propunerea secretarului general al comunei Tămășeni de validare a mandatului de 

consilier local în circumscriptia electorală nr.74 a comunei Tămășeni a domnului Iacob Marcel,supleant 

pe lista de consilieri locali propusă de Partidul Uniunea Salvati România ca urmare a vacantării postului 

de consilier local în urma demisiei doamnei Dumea Gabriela dispusă prin hotărârea consiliului local 

nr.602 din 14.06.2021.S-au depus la dosar toate documentele depuse de către domnul Iacob Marcel și 



Instanța analizând înscrisurile depuse la dosar reține că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 

pentru validarea mandatului domnului Iacob Marcel în calitate de consilier local în cadrul consiliului  

local al com.Tămășeni.În consecință,instanță hotărăște:dispune validarea mandatului consilierului local 

supleant Iacob Marcel ,cu domiciliul în sat Tămășeni,com.Tămășeni jud.Neamț în Consiliul Local al 

com.Tămășeni,județul Neamț candidat pe listele Partidului Uniunea Salvați România,,.Sentința a devenit 

definitivă și o aveți dumneavoastră în copie la dosarul de ședință.Rog pe domnul Iacob Marcel să 

depună jurământul: 

Domnul Iacob Marcel depune jurământul:,, „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu 

bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Tămășeni.  Aşa să îmi ajute Dumnezeu! ”.după care semnează jurământul în două exemplare. 

3. Proiect de hotărâre   privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registru Agricol pentru 

trimestrul I și II anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

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

Discuții?nu sunt. Daca nu sunt alte discuții supunem la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ?-13 

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

            Se aprobă proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,, . 

4.Domnul președinte de ședință dă citire cererii de la Parohia Romano Catolica Tămășeni. 

,,Parohia Romano Catolica Tămășeni reprezentată prin preot paroh Laurențiu Ignat rog sa îmi aprobati 

suprafața de 500 mp ,teren din domeniul public,cu titlu gratuit pentru construirea unei capele pe terenul 

vecin cu actualul cimitir,, 

Domnul primar:dacă veti fi de acord,terenul este domeniul public si va trebui trecut in domeniul 

privat.Adică dacă astăzi suntem de acord cu totii  să cedăm acest teren cu titlu gratuit pe perioada care  

ne permite legea ,49 de ani.Se va face un proiect de hotărâre si atunci să spuneti,,eu mă abțin că...adică 

dacă sunteti de acord astăzi,este de utilitate publică pentru toată lumea care vrea să ajungă acolo care 

nu........Adică ceea ce votam astazi,ca să stim să ne bazăm facem  un proiect de hotărâre pentru a trece 

din domeniul public în privat sau.............. 

Domnul Antonică Marius :pentru că aici scrie discuții și ar trebui să ne exprimăm de fiecare dată  

Domnul primar:de aceea nu am facut proiect de hotărâre,pentru discutii și în următoarea ședință 

să fie proiectul.Vă rog să fiți atenți pentru că vreau să subliniez niste aspecte.În primul rând sunt de 

acord 100% pentru construirea unei capele și este si civilizat și legal ca să fie construita sau amenajata 

dacă nu se construieste de la zero amenajat un spațiu pentru morti.Trebuie să fim înțelepți să alegem un 

loc potrivit,si spun asta către voi colegi și pentru domnul primar si pentru părintele Paroh care dânsul 

doar propune și a înaintat o cerere dar nu înseamnă că trebuie să fim de acord pentru lucrul acesta,poate 

găsim o soluție mai bună și trebuie analizat.Ideea de a face o capelă în fața cimitirului eu nu o agreez 

pentru că ,dacă facem o capela acolo micuță  va trebui mortul să fie adus la biserica mare ,cum am 

vorbit și cu o parte din oamenii din sat ca să facă slujba la biserica mare.Este cunoscut faptul că 

momentul înmormântării unei rude,vecin.....este un moment de interiorizare si spun lucrul acesta pentru 

că am lucrat în domeniu.A face o slujbă încropită cu puține persoane nu este în bunul mers creștinesc al 

oamenilor.Dacă se face o slujbă în biserica mare suntem,ne găsim mai bine în a participa.Ideea este că 

am putea alege un loc mai aproape de biserică pentru că avem nevoie doar de spațiu de depozitat 

răposatul nu neaparat să facem si ceremonia de înmormântare,liturghia propriu zisa.Noi avem biserică 

foarte mare trebuie să ne folosim, de biserica aceasta.Dacă mergem acolo si facem o capela si facem și 

liturghia de înmormântare deja vorbim de o a doua biserica,care din puctul meu de vedere nu am avea 

nevoie.Comunitatea este în scădere,noi avem biserică mare trebuie să o folosim la maxim pe 

aceasta,nicidecum să mergem acolo cu liturghia de înmormântare si dacă facem o capela acolo de 

mărime mijlocie sau mare ceea ce aud a vrea a se face si liturghia de înmormântare acolo prin urmare nu 

e o simpla capela  ci e o bisericuță,bisericuța este si greu de construit,ne costă niște bani este si greu de 



întreținut și rupe comunitatea în două.Eu susțin ca această capela trebuie construită dar să fie o capelă de 

mărime mică unde să fie ținut răposatul o zi două pănă ce urmează înmormântarea și să fie mai aproape 

de biserică și să fie adus... 

Doamna consilier  Busuioc Maria:unde? 

Domnul consilier Antonică Marius:biserica are spațiii pe care nu le folosește cu utilitate,ba pune 

cereale,ba pune copaci,ar avea unde.Noi am mai propus construirea unei capele de mărime  mică în zona 

oarecum apropiată a bisericii să meargă de la capelă cu răposatul în biserică să facă slujbă ,liturghia de 

înmormântare și apoi cu deplasare către........Acesta este un punct de vedere și îl susțin.Ar fi teren și nici 

nu ne costă mult să construim și nici nu ne costă mult să o întreținem.Este mai aproape de centru,cu 

intrare din laterală dar numai să se vrea.Numai că,chiar dacă eu aduc argumente se pare că..am spus si 

am discutat si cu o parte din oamenii din sat care mi-au dat dreptate cumva că ar fi bine o capela mică de 

ținut răposatul dar nu să se facă și liturghia acolo.Noi avem biserica mare și trebuie să exploatăm 

biserica mare,s-o folosim pe asta că e frumoasă.Mai este un spațiu unde a fost casa dăscălească care am 

predat-o eu și acolo s-ar putea amenaja pe terenul acela. 

Domnul consilier Giurgilă Petru:când erai în sistem nu făceai asa. 

Domnul consilier Antonică Marius:sustin construirea unei capele sau amenajarea unei capele dar nu 

neaparat în locul care s-a solicitat.Trebuie să subliniez și spun foarte clar:preotul este un sluijitor,ceea ce 

spune el noi trebuie să analizăm,nu este nici Dumnezeu pe pământ, nici Einstein.Preotul este un slujitor 

care propune ceva... 

Domnul consilier  Giurgilă Petru:nu devia de la subiect,nu te interesează pe tine cine este preotul,spune 

ce ai de spus pe subiect! 

Domnul  consilier Antonică Marius:propun să analizăm bine locul pe care l-a solicitat dacă este cel mai 

potrivit ala. 

Domnul consilier Giurgilă Petru:care este ,spune! 

Domnul primar:a spus în curtea bisericii. 

Domnul consilier Antonică Marius:nu am spus în curtea bisericii. 

Domnul  consilier Cantaciu Emanuel:în grădina biserici. 

Domnul consilier Giurgilă Petru:la ce o mai faci aici,pâi noi avem nevoie să fim aproape de 

cimitrir.Care e problema,venim cu capela lângă biserică?nu mai ai voie să mergi cu mortul pe strada. 

Domnul primar:Petru,lasă să hotărască ei,sunt din Tămășeni 

Domnul consilier Antonică Marius:dacă facem acolo  nu are nici o logică.  

Doamna consilier:Dorcu Ancuța:domnul primar,vă atrag atenția un pic.Ati zis ,, ce spus ei,,.Vorbește 

numai domnul Marius! 

Domnul primar:da.Dar nu poate să vorbescă 30 de minute,ajunge!Deja se creează o poveste și ne legăm 

de preoți, ne legăm de toate.Aveți  o problemă cu preotul o rezolvati...... 

Domnul consilier Giurgilă Petru;când erai în sistem nu făceai așa acuma...... 

Domnul consilier Antochi Iulian:când vorbin de capela e una și când aducem în discuție ce reprezintă 

preotul e alta. 

Domnul consilier Antonică Marius:am spus că dânsul a facut o cerere,nu este obligatoriu....... 

Domnul consilier Antochi Iulian:nu este obligatoriu,se poate face slujba si în biserică atâta timp cât 

omul își exprimă dorinta de a duce răposatul în capela de acolo 

Doman consilier Busuioc Maria:vreau să zic si eu ceva:dacă facem capela lângă biserică este aceeași 

treabă nu știu dacă schimbăm lucrurile tot trebuie să mergi cu răposatul până acolo. 

Domnul consilier Antonică Marius:dacă facem capela acolo si apoi aducem mortul 

Domnul consilier  Giurgilă Petru:asta e rolul capelei... 

Domnul consilier  Antochi Iulian:la Roman capela este în cimitir. 

Domnuol președinte de ședință:de ce se cheamă capelă... 

Domnul consilier Antonică Marius:de altfel vreau să vă zic,mi s-a dat să aud de asta sunt într-o 

formă...Sunt pentru capelă,să nu mă înțelegeți gresit,dar trebuie văzut locul potrivit.Părintele a facut o 

cerere pentru acolo dar nu înseamnă că trebuie să se si facă acolo. 



Domnul primar:eu din câte stiu că am vorbit cu părintele paroh împreună cu comitetul bisericii au făcut 

un sondaj în care oamenii sunt de acord să facă acea capelă acolo.Ca să mai dăm un exemplu la 

Roman,mergeți în cimitirul de la Roman  să vedeți cât este o capela,acolo se fac liturghiile acolo rămâne 

mortul.Ce trebuie să stea neaparat în biserică.În centru comunității să avem capelă.În loc să avem 

altceva mai frumos să avem capelă de morți.Hai să fim seriosi!Chiar sunteți împotrivă la toate.Bugetul 

ne e bun,Capela nu e buna,pavelele nu sunt bune,drumurile ...tot timpul aveți ceva de comentat!Dacă 

faci nu e bun dacă faci e............Dacă comunitatea e deacord  că acolo să facă acolo!Ce atâta..... 

Domnul comnsilier Iosub Iosif:as vrea să îl întreb pe domnul Antonică la ce s-a referiti când a spus a 

doua biserică?Pentru că,acolo se țin doar slujbele de înmormântare. 

Domnul primar:eu nu am văzut capele în centrul orasului! 

Domnul consilier Antonică Marius:eu nu hotărâsc eu am propus doar o alternativa. 

Domnul consilier Iacob Marcel:nu am nimic de obiectat o face unde vrea.Dumnealui dacă are altă părere 

e problema dumnealui!Nu băgăm toți în aceeași oala. 

Domana consilier  Busuioc Maria:avem dreptul fiecare la opinie 

Domnul primar:lasă preotul în pace noi vorbim de o capela.Aveți ceva împotrivă cu el.Stiu lucrul 

acesta,stie toată comunitatea!Ca ati avut cu toți preoții nu v-ați înteles cu niciunul!dar nu face o ședință 

de consiliu local să vorbim despre preoți,vorbim de o capela.Supuneti la vot daca nu mai sunt alte 

propuneri 

Domnul consilier  Antonică Marius:într-o contjunctură mi s-a dat să aud și nu mint și nu vorbesc aiurea 

că nu are nici un rost,unul din preoții de la Săbăoani de exemplu.. 

Domnul președinte de ședință:domnul Marius nu deviem de la subiect.Mai este cineva ,mai are ceva de 

zis? 

Domnul consilier Antochi Iulian :vroiam să spun doar atât:fac parte din comitetul de la biserică și acolo 

am fost vreo 30 de oameni și ni s-a certut părerea în mod liber adică nu ni s-a impus și am cazut de 

acord,probabil că toată lumea a vut alte informatii de la vecini și de la alți oameni din comună,cred că e 

cel mai potrivit loc să se facă acolo,adică... 

Domnul primar:vreau să vă întreb dacă ati vazut undeva o capela în centru? 

Domnul consilier Antochiu Iulian:ar trebui să trecem pe un proiect de hotărâre de consiliu local. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:eu zic ca e cel mai bine că ar trebui să fie cât mai aproape de 

biserică. 

Doamna consileir Dorcu Angelica:eu zic că nu este bine centru satului ,se joacă copii,acolo la cimitir e 

cel mai bun loc.Cine vrea să fie liturghia acolo ,cine vrea să vina la biserică. 

Domnul primar:pentru următoarea ședință rămâne asa:dacă sunteți de acord,vom face două proiecte unul 

de trecere din domeniul public în domeniul privat iar unul cu cedarea terenului cu titlu gratuit pe 

perioada de 49 de ani. 

Domnul președinte de ședință:supunem la vot dacă sunteți de acord cu inițierea acestor proiecte.Cine 

este pentru?11 voturi ,,pentru,,Abțineri?-2 voturi,,abținere,,Împotrivă?nu sunt.Alte discuții? 

Doamna consilier Dorcu Ancuta Iolanda:tura viitoare cînd mai vorbește cineva nu vine nimeni de la noi 

să spuneți că sunteți la o laltă.Dacă domnul Marius a vorbit, a vorbit din punctul lui de vedere! 

Domnul consilier Antonică Marius:exact.Eu am spus punctul meu de vedere nu al formațiunii. 

Domana cosileir Dorcu Ancuta:deci nu suntem la un loc.Poate eu sunt de acord sau poate nu sunt de 

acord. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:domnul Marius a spus de mai multe ori,,băi,voi sunteti,,adică noi 

echipa noastră! 

Doamna consileir Dorcu Ancuta:eu nu am nici o treabă cu ce vorbește dumnealui nu înseamnă că sunt 

de acord cu ce a vorbit el jumătate de oră. 

Domnul primar:mai trebuie o regula în consiliul local,președintele care conduce ședința trebuie să dea 

un termen-2 minute sau 3 că așa dacă vorbește numai unul ceilalti nu mai au timp să vorbescă.Dacă 

intrăm în povești și scriem o carte nu are sens.Strict pe ceea ce scrie în ordinea de zi. 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel:dumneavoastră îl puteți opri oricând! 



Domnul  consilier Dumea Cornel:după ce se fac toate procedurile acestea cine construiește capela?? 

Domnul primar:după ce predăm amplasamentul bisericii părintele paroh a venit la mine si a spus că 

există un sponsor care va sponsoriza toată această investiție.Nu noi facem și nu o face într-o miniaturtă 

mică ,în care să încapă cel putin  120 de oameni în acea clădire.Asta o să trebuieasca sa spună si în 

biserică .Sunt 500 mp si poate să o facă cât de mare.Are o sponsorizare de undeva,nu stiu.Probabil o să 

ceara si ajutorul consiliului local.Dar o face sa încapa mai multi.Nu înseamna o a doua biserica.Din 

punctul meu ede vedere nu mi se pare corect sa fie în centrul satului! 

Domnul președinte de ședință: 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 

 

 
 

 

 

 

 

 


