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Nr.11584/20.12.2021 
 
                              PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi  20.12.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.275 din 14.12.2021,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  14 consilieri locali, lipseste domnul consilier 
Emanuel Bulai. 

Doamna Președinte ședință Busuioc Maria: Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit la o nouă 
ședința. Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi: 

Nr. 
crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 26.11.2021  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni 
pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Initiator, 
Primar 
Ștefan Lucaci 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestari 
servicii 

Initiator, 
Primar 
Ștefan Lucaci 

4 Proiect de hotărâre privind   aprobarea Programului de aprovizionare a 
pupulației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare  
raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru perioada 2021-2024 

Initiator, 
Primar 
Ștefan Lucaci 
 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca de către beneficiarii prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022 

Inițiator, 
Ștefan Antonică 
 

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI : 
 

Nr. 
crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2022-
2023 

Primar: 
Lucaci Ștefan 

2. 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea de măsuri compensatorii PSI 
referitoare la nerespectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți pentru 
construcția ,,Grădiniță și dispensar unam Tămășeni,, 

Primar: 
Lucaci Ștefan 

 
 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria:se mai sumplimentează ordinea de zi cu o 
cerere.Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? se aproba ordinea de zi cu 14 voturi 
,,pentru,,.Pentru suplimentare, cine este ,,pentru,,?-se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 14 
voturi,,pentru,,. 
 
 



Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 26.11.2021 
D-na președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  ordinară din data de 
26.11.2021 .Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 12 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-2 voturi 
abținere. 
 
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru 
anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții?nu sunt 
discutii. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 
Punctul.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții? 
Domnul Antonică Marius: E vorba de... 
Domnul Primar: Da, doamna care e aici la primărie, i se prelungește contractul. Antochi Elena. Ne-a 
trimis poze de acolo de unde stă. Stă foarte bine. E incomparabil de ce era. Nu o ții minte? Stătea în 
fața căminului. 
Doamna consilier Dorcu Ancuța-Iolanda: Ba da. Ba da. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației 
comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare  raționalizate,în caz de mobilizare sau 
război pentru perioada 2021-2024 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții? 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 
Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat pentru anul 2022 
 Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții?Nu sunt. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2022-2023 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții?Nu sunt. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea de măsuri compensatorii PSI referitoare la 
nerespectarea distanțelor de siguranță față de vecinătăți pentru construcția ,,Grădiniță și 
dispensar unam Tămășeni,, 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții?Nu sunt. 
Domnul consilier Cantaciu Emanuel?: Dacă știe careva ce anume vrea să zică. E clădire lângă cladire 
sau? 
Domnul Primar: Da, e vorba de... cred că Fani știe mai bine de ce. 



Domnul Viceprimar: E garajul de la dispensar care e prea aproape de clădirea dispensarului și trebuie 
lipite geamurile. 
Domnul Primar: Geamurile din partea aia trebuie acoperite. 
Domnul Cantaciu: Deci trebuie închise. 
Domnul Viceprimar: Trebuie închise pentru că sunt clădirile prea aproape pentru autorizarea ISU. 
Domnul Primar: Din punctul nostru de vedere nu e prea ok dar dacă așa sunt legile, așa se cere. 
Domnul Antonică Marius: S-a schimbat legea sau așa deodată... 
Domnul Primar: Legea asta e de vreo câțiva ani de când a fost incendiul la București la Colectiv. De 
atunci s-a schimbat legea și e foarte drastică. Nu îți acceptă nici măcar dacă ai o ușă de fier și nu este 
antifoc trebuie să o dai jos și să pui ce îți recomandă ei. 
Domnul Viceprimar: Dacă nu ai documentație tehnică că e rezistentă la foc poate să fie ea și din 
beton. 
Domnul Primar: Și de fier dacă e spune că nu e ok. 
Domnul Dumea Cornel?: Acolo poți să zidești sau poți să pui un geam termic. 
Domnul Viceprimar: Trebuie zidit. 
Domnul Primar: Nu zidești cum vrei tu, ci cum îți zic ei. 
Domnul Viceprimar: Măsura pe care a dat-o ISU este zidirea. 
Domnul Antonică Marius: Și va afecta luminozitatea? 
Domnul Primar: Nu. E lateral, la drum, și partea aia din spate. Nu ai nicio treabă cu... Dar altfel nu ne 
aprobă scenariul la incendiu. 
Domnul Dumea Emilian: Până la urmă e clădire și garaj. E aceeași clădire. Nici măcar nu-s două 
clădiri diferite. 
Domnul Viceprimar: Sunt clădiri diferite. Este o distanță de un metru între ele. 
Domnul Dumea Cornel: 1.20 m. 
Domnul Viceprimar: Un metru, un metru și, eu știu... 
Domnul Pârțac Octavian: Așa scrie aici. 
Domnul Viceprimar: Eh, 1,20 m. 
Domnul Primar: S-ar putea să fie 1,20 m. 
Domnul Dumea Emilian: Mă refeream la două persoane diferite. 
Domnul Primar: Dar când s-a făcut clădirea nu era scenariul ăsta la incendiu așa cum este acum. 
Domnul Pârțac Octavian: Era. Să știți că era pentru că dacă iese în teren discuția asta, noi am obținut 
la firmă aprobarea înainte de 2015 la clădire și într-adevăr pentru spațiile de sub scări sau în locurile 
unde geamul, fereastra dădea foarte aproape de altă clădirea ne-au pus să o închidem. 
Domnul Primar: Da da da. 
Domnul Viceprimar: Clădirea s-a făcut în 2006, 2005, la grădiniță. 
Domnul Primar: Nu mai știu. Din 2005 s-au apucat de lucrări acolo. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,, 
 Doamna președinte de ședinta Busuioc Maria  dau citire cererii:,, Subsemanta Bacoșcă 
Fabiana,domiciliata in com.Tamaseni...sunt o femeie văduvă și cu probleme de sănătate,nu am nici un 
venit și nici un sprijin din partea nimănui,Rog frumos a acorda un sprijin financiar sa ajung la 
medic.Am cerut ajutor social dar  mi s-a dat suma de 10 lei.Rog frumos domnii consilieri sa ma ajute 
sa imi rezolv problema de sănpătate. 
Primar: Ea spune ceva despre ajutorul social. Ea are o fiică care trăiește cu fiica ei. Fiica ei ia ajutor 
de șomaj în cuantum de 250 de lei, este în întreținerea ei, ori ca și completare la cât se dă la ajutorul 
social atât îi mai vine, 10 lei. E clar că nu poate să ducă o viață de familie cu 250 de lei acasă, dar 
dacă atât prevede legea, 10 lei... 
Domnul Antonică Marius: Bacoșcă? 
Domnul Antochi Iulian: Nevasta lui Iosif al lui Bacoșcă. 
Domnul Iacob Marcel: Nevasta lui Iosif... care e mort. 
Domnul Primar: E mort de acum 7 ani. Ea într-un final nu vrea să înțeleagă că asta este legea și că nu 
poți să îi dai mai mult de 10 lei pentru că are fata în întreținere. Stau amândouă în același loc. Spune 
că nu vrem noi să îi dăm și i-am spus măi, poți să te duci unde vrei. Asta e legea. Nu am făcut-o noi. 



Doar banii nu îi dăm noi la ajutorul social. Banii vin de la Guvern. Tot banii noștri, ai românilor, dar 
pentru un caz ca ea i-ai da, dar nu poți. Atât prevede legea, 10 lei completare la ce ia fiica ei ajutorul 
de șomaj. 
Domnul Antonică Marius: Solicită un sprijin pe un timp mai îndelungat sau o singură tranșă? 
Domnul Primar: Nu. Facem pentru o singură tranșă. Nu poți să îi dai încontinuu că nu ai cum. Cum se 
dau ajutoarele de urgență se poate să primească și ea un ajutor de urgență cum primesc ceilalți. Nu 
știu, mi se pare că e 1000 de lei ajutorul de urgență. 
Domnul Antonică Marius: Eu nu cunosc detalii amănunțite dar dacă e vorba de un mic sprijin ar putea 
fi ajutată. 
Domnul Dorcu Ancuța-Iolanda: Sunt de aceeași părere. 
Domnul Primar: Bun. Atunci o să supunem la vot chestia asta ca în ședința următoare să poată să facă 
proiect de hotărâre pentru asta. 
Doamna Secretar: Trebuie făcută o anchetă socială. 
Domnul Primar: Are timp până data viitoare să facă. Am impresia că este și făcută de Ana pentru că 
atâta timp cât a făcut dosar pentru șomaj are și ancheta socială făcută. 
Doamna Secretar: cererea  aceasta a adus-o astăzi, nu? 
Domnul Primar: Da. Putem spune dacă consiliul local este de acorda ca după ancheta socială să facă 
și un proiect de hotărâre pentru ajutorul de urgență. 
Doamna Președinte ședință: Supunem la vot dacă suntem de acord pentru înițierea unui proiect pentru 
un ajutor pentru doamna. Cine e pentru? Și cu asta încheiem. 
Domnul primar:va mai fi o sedinta saptamana aceasta, dar nu stim cand. 
Domnul Cantaciu Emanuel?saptamana aceasta? 
Domnul primar:da.o rectificare bugetara. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

       Maria BUSUIOC                                                        Alina Cristina CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


