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NR.421/19.01.2021 

 

     PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 19.01.2021 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.19/18.01.2021,în sala de festivitati de la sediul Primariei 

com.Tămășeni, începând cu orele 09.00.Se constată şi se înregistrează prezenţa a 12 consilieri locali 

lipsesc următorii consilieri locali:Busuioc Maria,Cantaciu Emanuel Petru și Dumea Emilian. 

          D-l Presedinte de sedinta: Buna ziua,doamnelor si domnilor consilieri!Domnul președinte citește 

ordinea de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a 

destinației unor spații din Dispensarul Uman Adjudeni în centru 

de vaccinare 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

-toate 

 

D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba proiectul ordinii 

de zi cu 12 voturi ,,pentru,,. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a destinației unor spații din 

Dispensarul Uman Adjudeni în centru de vaccinare 

Domnul președinte de ședinta:domnul primar,daca vreti sa ne spuneti despre ce este vorba. 

Domnul primar:La multi ani!Este prima intâlnire din acest an.Este vorba despre centru de vaccinare de la 

Adjudeni.A fost propus la Sabaoani,noi apartineam de comuna Sabaoani,ei nu corespund și ni s-a cerut o 

locatie la Adjudeni.Am propus Centrul medical Adjudeni,au verificat si corespund.Am discutat cu 

primarul,el ne poate oferi din ce a achizitionat el.Noi trebuie sa lucram cu acte,ca sa ne putem lua banii 

inapoi.Va trebui sa alocam bani de la bugetul local apoi se vor deconta de la Guvern ,prin DSP.Este o 

lista mare. 

Domnul consilier Pârțac Octavian Iosif:cei din Sabaoani vor veni sa se vaccineze la noi? 

Domnul primar:da.Comuna Sabaoani este arondata la Tămășeni. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:daca se grabesc colegii,poate pune doamna secretar o poza pe 

grup? 

Doamna secretar :da. 

Domnul primar:încercăm să facem achiztiile cât de repede. 

Domnul președinte de ședință:dacă nu mai  sunt discuții.Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre?Se 

aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,. 

Domnul președinte de ședinta:nu vreau să treaca ședința fără să supunem la vot procesele verbale de la 

ședintele anterioare.Este vorba de procesul verbal din data de 15.12 și 23.12.2020.Au fost studiate 

procesele verbale. 

Supun la vot procesul verbal din 15.12-se aproba procesul verbal cu 12 vorturi,,pentru,, 

Supun la vot procesul verbal din 23.12.-se aprobă procesul verbal cu 11 voturi ,,pentru și un vot 

abținere(Parțac Octavian Iosif) 

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


Domnul primar:s-ar putea să mai apara modificari la lista aceasta. 

Domnul președinte de ședinta:ședinta este încheiată. 

Ne asumam veridicitatea celor consemnate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   
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