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     PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 22.04.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.84/16.04.2021 şedinţă ce are loc  ,în sala de festivitati 

de la sediul Primariei com. Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se înregistrează 

prezenţa a  15 consilieri locali . 

Domnul presedinte de ședință: Buna ziua!Avem pe ordinea de zi 15 puncte. 

Se dă citire ordinii de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 23.03.2021  

2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului local al comunei  

Tămășeni pe anul 2021 și estimările  pe anii 2022-2024 și a listei de 

investitii 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

3 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL  Tamaseni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

4 Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 2,6%, a 

impozitelor si taxelor locale,pentru anul fiscal 2022, conform Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

5 Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitării Filialei Teritoriale 

de Îmbunătățiri Funciare Neamț cu privire la  rectificarea cărților funciare 

nr. 53113, 53114, respectiv 53120 Tămășeni 

Viceprimar, 

Antonică Ștefan 

6 Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Tămăşeni în Adunarea Generală   la SC LOCALSERV COMTAM 

SRL 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

7 Proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de închiriere 

pentru imobilul „Clădire  Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului 

public  al Comunei  Tămăşeni  

Consilier local, 

Dumea Emilian 

8 Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere pentru un 

spaţiu cu  suprafaţa de 377 mp,  amplasat  în imobilul „Clădire  Cămin 

Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni  

Consilier local, 

Dumea Cornel 

9 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei 

Tămășeni,județul Neamț pe anul 2021 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

10 Raportul privind activitatea asistenților personali cu handicap grav din 

cadrul Primăriei com.Tămășeni pe semestrul II 2020 
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Domnul președinte de ședinta:cine este pentru această ordine de zi? 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:aș dori să intervin înainte de votarea ordinii de 

zi.Am un punct de vedere și vă propun un vot pentru retragerea de pe ordinea de zi 

proiectelor 7 și 8 ,deoarece in anul 2019 a fost emisă o nouă Ordonanță Guvernamentala 

nr.57/2019,reglementează tot ce ține de  Codul Administrativ,astfel că tot ce înseamnă 

contracte și ce se  se întamplă în domeniul Administrativ,tot ce ține de primărie,se joacă 

după alte reguli.Cele două contracte la care fac vorbire cele două proiecte sunt de dinainte 

de anul 2019 astfel că trebuie încheiate alte contracte și nu prelungite.În sprijinul celor 

care le afirm aici vin cu un precedent care s-a întâmplat la Roman pe data de 25 februarie 

2021 când contractele care expirau la sfârșitul lunii martie pentru spațiile din piețele din 

Roman nu s-au prelungit contractele,ci s-au refacut contractele ținând cont de Codul 

Administrativ,Ordonanța 59/2019.În felul acesta scutim personalul din primărie de o 

eventuală inspecție a Curții de conturi care ar putea găsi neregului pentru că acest Cod 

Administrativ, nu este respectat,  de asemenea avem posibilitatea să reglementăm clar și 

din start,pentru tot ce ține de domeniul public,care sunt prețurile ,care sunt termenele,anii 

pe care Consiliul Local îi propune ,fără ca să existe eu știu,lejeritatea aceasta ca cineva să 

propună mai mult sau mai puțin.Vă propun niște chestiuni foarte clare,putem reglementa 

preț , putem reglementa durata,putem reglementa și tot ce ține de concesiuni.Aceasta este 

propunerea mea,așadar punctele 7 și 8 propun să fie retrase de pe ordinea de zi. 

 Domnul primar:noi nu am primit această lege,ar fi trebui această lege să fie primită 

și să o știm și noi.Eu cred că dacă este ilegal,legalitatea,Prefectura o va trimire 

înapoi.Dacă este ilegal cu siguranță prefectura o va trimire înapoi. 

 Domnul Parțac Octavian Iosif:v-am da exemplul celor de la Roman....Este o 

chestiune care s-a întâmplat. 

 Domnul președinte de ședință:domnul primar eu consider că legea a fost 

data,publicată...... 

 Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:când este în vigoare Codul Adminsitrativ 

nu mai putem prelungi contractele de închiriere,așteptăm să se termine contractele de 

închiriere,concesionarea ce-o fi ele,după aia nu prelungim,semnăm un nou contract. 

 Domnul președinte de ședință:inițierea unor noi contracte,vrei să spui domnul 

Octavian,în temeiul acestei legi care s-a modificat în 2019.Ce spuneți doamna secretara? 

 Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:nu trebuie să spună nimic doamna 

secretara. 

 Domnul președinte de ședință:supun la vot intervenția sau ordinea de zi. 

Domnul primar:supuneți la vot amendamentul domnului Parțac. 

           Domnul consilier Dumea Emilian:domnul Parțac a făcut o propunere pe care vă 

rog să o supuneți la vot. 

 Domnul președinte de ședință:intervenția domnului consilier Octavian Parțac o 

supunem la vot,cine este ,,pentru,,  scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de la 

punctele 7 si 8.Cine este ,,pentru,,scoaterea acestor doua puncte?4 voturi ,,pentru,,(Parțac 

Octavian Iosif,Dumea Gabriela,Dorcu Ancuța și Antonică Marius)Cine este împotrivă(nu 

sunt voturi împotrivă.Cine se abține?-11 voturi ,,abținere,,. 

 Domnul președinte de ședinta:supunem la vot ordinea de zi pentru că intervenția 

nu a fost acceptata de majoritatea.Cine este  pentru?-12 voturi ,,pentru.Cine se abține?-3 

voturi ,,abținere,,.Dau citire și suplimentării care am primit-o. 

 



1 

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Watman-

Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a 

terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în suprafață de 

49 mp,din totalul de 20000 mp,propietatea domeniului public a comunei 

Tămășeni 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

2 Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului  „Watman-

Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” a 

terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia, în suprafață 

de 49 mp din totalul de 11687mp, teren aparţinând domeniului public  al 

Comunei  Tămăşeni  

Primar: 

Lucaci Ștefan 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată 

DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la 

cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Fundătura Islazului, 

comuna Tămășeni, județul Neamț 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată 

DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la 

cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stufului, comuna 

Tămășeni, județul Neamț 

 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

5 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta Consilier local, 

Antochi Iulian 

 

D-l președinte de ședinta:dacă sunteți de acord cu  această suplimnetare a ordinii de zi?Daca este 

cineva care dorește să adauge un subiect. 

Domnul consilier Bulai Emanuel:aș avea și eu ,,discuții,,la final. 

 Se aproba  suplimentarea ordinii de zi cu 15 voturi ,,pentru,,. 

Domnul președinte de ședință: 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 23.03.2021 

D-l președinte de ședinta,supunem la vot.Cine este pentru?-15 voturi,,pentru,,. 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului local al comunei  Tămășeni pe anul 

2021 și estimările  pe anii 2022-2024 și a listei de investitii 

Domnul președinte de ședință:avizele?favorabile de la toate cele 3 comisii.Sunt 4 amnedamente(2  

amendamente Cantaciu Emanuel,1 amendament Parțac Octavian și un amendament Antonică 

Marius)Le luăm în ordine. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:vroiam să fac câteva considerații pe acest buget.Participând 

și la alte ședințe în care s-a discutat bugetul comunei ,constat că de la 1 200 000 de euro deja am 

trecut la un buget de 2,5 milioane de euro,diferența s-a întâmplat și datorită noului Cod 

Adminsitrativ din 2019 când s-au schimbat alocările de TVA apoi si celebra plasare în sarcina 

Primăriei a plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap,lucrurile astea au bulversat cumva 

bugetele locale pe de o parte le-au mărit dar pe de altă parte le-au luat niște bani foarte 

importanti,de exemplu s-au alocat din bugetul actual 2,1 milioane de lei noi.Constat că ponderea  

salariilor angajatilor nu mai este de 45,50% ci de doar 20% din buget,cea mai mare parte merg 

pentru cheltuieli pentru drumuri,respectiv aproape 3,5 milioane de lei,deci este un lucru bun,foarte 

bun,doar că în afară că va fi asfaltat drumul principal DJ 201C și vor fi făcute câteva șanțuri pe 

strada Mare,din Adjudeni,în afară de investiția asta cam   nu prea avem cu ce altceva să ne 

lăudăm.Deși sunt prinși bani sunt pentru rambursare credit,pentru acoperire datorii mai vechi,deci 

cumva suntem sugrumați cu ceea ce vine din urmă și de aceea suntem foarte limitați în ceea ce 

privește investițiile.Dar e bine că se găsesc bani și pentru asta.Vreau să aduc în atenția celor care ne 

privesc și ne ascultă,faptul că suma de 1 300 000 lei pentru covorul asfaltic pe DJ201 debia acum se 



alocă acești bani,dacă a fost ceva lucrat anul trecut și s-au dus în ală parte,dar promisiunea facută de 

domnul primar nu prea a fost acoperită de realitate,practic debia acuma va fi asfaltată. 

Domnul primar:intrați în politică,vă rog frumos,fără politică aici.Aveti amendamentul,formulați 

amendamentul,fără critici aici.Spuneți amendamnetul domnul Parțac. 

Domnul președinte de ședință:treci te rog la subiectul în sine. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:amendamnetul meu se referă la alocarea unei sume de 50 

mii lei pentru îngrijiri la domiciliu,dorim ca bugetul la îngrijire la domiciliu ,proiectul Caritas să 

primească o suma mai mare,ca și sursă de fonduri putem doar să amânăm anumiti bani care vor veni 

la rectificare și să direcționăm încă 50 de mii pentru așa ceva,pot fi de la întreținere grădini 

publice,parcuri,zone verzi,o parte din banii astia îî dăm la Caritas să crească numărul de persoane 

îngrijite,iar diferența de bani pe care o luăm de aici să o putem pune la următoarea rectificare.Sau 

putem găsi o altă sursă.Acesta este amendamentul pe care vreau să vi-l propun. 

Domnul președinte de ședință:doamna secretară spune că amendamentele se supun la vot în ordinea 

în care au fost formulate.Domnul Cantaciu,amendamentul dumneavoastra. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:am 2 amendamente.Primul:de la capitolul 67.02-întreținere 

parcuri- 150 mii lei propun 100 mii,este suficient 20 mii euro pentru spații verzi iar 50 mii lei să se 

aloce pentru al doilea amendament care se referă la punctul 84.02 drumuri si poduri,cu montarea la 

intrarea în sat Tămășeni, dinspre sat Luțca, a unui limitator de gabarit de înălțime  plus cărpușori pe 

drumurile comunale în special înainte de trecerile pentru pietoni cel puțin la instituțiile publice cum 

ar fi școală ,grădiniță primărie și valoarea de 50 mii lei să se adauge aici.... 

Domnul președinte de ședință:luăm o mică pauză,având în vedere acest incident(doamnei Dumea 

Gabriela i s-a facut rau) 

După căteva minute,se reiau lucrările ședinței. 

Domnul președinte de ședință:rămăsesem la amendamentul domnului Cantaciu. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:propun să se monteze acel limitator de înălțime la intrare în sat 

plus cărpusori pe drumurile comunale.Drumul acela este proiectat pentru 7 tone,este si indicator. 

Domnul președinte de ședință:dacă  se pune de înălțime sigur se va respecta și cel de greutate. 

Domnul Cantaciu Emanuel:am considerat că suma de 520 mii lei este o sumă rezonabilă și cred că 

va mai trebui bani în plus pentru cărpușori pentru siguranța cetățenilor. 

Domnul Antonică Marius:inițieiz și eu un amendament având în vedere că sunt și la comisia de 

cultură și îmi și place zona asta muzică populară,propun înființarea pentru copii, a unui club de 

dansuri populare,asta era unul dintre proiectele mele,ca să păstrăm dansul popular,se pierd dansurile 

populare.Înființând un club de dansuri populare și angajarea unui intructor,să se facă pe grupe de 

vârstă,să se facă această muncă de păstrare a dansului popular.Ca sursă,măcar  10 mii lei pentru 

plata unui instructor.Ca sursă de la parcuri sau din altă parte.Acesta este amendamentul meu. 

Le luăm pe rând,cele 4 amendamente care au fost formulate. 

Primul ,amendamentul domnului Partac Octavian.Cine este pentru?-5 voturi ,,pentru,,.Cine este 

impotriva?-nici un vot împotrivă,cine se abține?10 voturi ,,abținere,, 

Amendamentul numarul 2,formulat de domnul Cantaciu Emanuel: Cine este pentru?-6 voturi 

,,pentru,,.Cine este impotriva?-nici un vot împotrivă,cine se abține?9 voturi ,,abținere,, 

Amendamentul numarul 3,formulat de domnul Cantaciu Emanuel: Cine este pentru?-6 voturi 

,,pentru,,.Cine este impotriva?-nici un vot împotrivă,cine se abține?9 voturi ,,abținere,, 

Amendamentul numarul 4,formulat de domnul Antonică Marius: Cine este pentru?-5 voturi 

,,pentru,,.Cine este impotriva?-nici un vot împotrivă,cine se abține?10 voturi ,,abținere,, 

D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este ,,pentru,,?10 

voturi,,pentru,,.Cine este împotrivă?1 vot împotrivă(Cantaciu Emanuel)cine se abține?-4 voturi 

abținere(Parțac Octavian,Dumea Gabriela,Dorcu Ancuța și Antonică Marius) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,, 

3 . Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2021 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL  Tamaseni 



Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-l presedinte de ședință: avizele?favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?Domnul Partac 

Octavian 

Domnul Partac Octavian :apreciez existența acestei firme,de asemenea poate fi utilă și cu un  număr 

mai redus de personal.La momentul acesta numărul de personal este destul de mare,o cheltuilă 

destul de mare pentru bugetul local.De asemenea existența unei firme care face absolut tot deși este 

justificată pe anumite momente pentru că prestează sub prețul pieței,totuși pentru anul 2021 pentru 

mine,lucrul acesta nu este în regulă pentru că ne întoarcem la comunism,ceea ce înseamnă că statul 

făcea absolut totul,care mai este locul privatului atunci?din acest motiv eu și colegii mei nu vom 

abține de la votarea acestui proiect. 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii. 

D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este ,,pentru,,?10 

voturi,,pentru,,.Cine este împotrivă?1 vot împotrivă(Cantaciu Emanuel)cine se abține?-4 voturi 

abținere(Parțac Octavian,Dumea Gabriela,Dorcu Ancuța și Antonică Marius) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,, 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 2,6%, a impozitelor si 

taxelor locale,pentru anul fiscal 2022, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.Discuții?domnul Cantaciu 

Emanuel. 

Domnul Cantaciu Emanuel:vreau sa se specifice în raportul de specialitate a doamnei Știrbu 

Veronica 

Doamna secretar:a fost refăcut raportul.Daca va referiți la cifra 3. 

Domnul Antonică Marius:Am semnalat și eu,a apărut un 3 din greșelă în față. 

D-l președinte de ședință:supunem la vot .Cine este ,,pentru,,?15 voturi,,pentru,,. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ,,pentru,, 

5. Proiect de hotărâre privind privind respingerea solicitării Filialei Teritoriale de 

Îmbunătățiri Funciare Neamț cu privire la  rectificarea cărților funciare nr. 53113, 53114, 

respectiv 53120 Tămășeni 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii. 

D-l președinte de ședință:supunem la vot .Cine este ,,pentru,,?15 voturi,,pentru,,. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ,,pentru,, 

6.Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Tămăşeni în Adunarea Generală   la SC LOCALSERV COMTAM SRL 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.Discuții?Domnul Cantaciu 

Emanuel. 

Domnul Cantaciu Emanuel:am un ameendament și o rugăminte către toți consilierii.As dori ca la 

art.1 din proiect să se adauge:imputerniciți în adunarea generala sunt toate cele 3 partide care fac 

parte din consiliul local.Sunt 3 locuri,fiecare partid să își propună un reprezentant. 

Domnul președinte de ședință:cine este pentru amendamentul inițiat de domnul Cantaciu 

Emanuel?6 voturi ,,pentru,, 

Domnul viceprimar:a fost vreodată care să se pună de la un partid sau s-a ținut cont tot timpul și s-

au pus și de la alte partide. 

Domnul peședinte de ședință:nu știu,zic.Cine se abține?9 votui ,,abținere,,Și atunci cum facem? 

Domnul viceprimar:eu îl propun pe domnul Bulai Emanuel 

Domnul Antochi Iulian o propune pe Dorcu Angelica 

Domana Dumea Gabriela îl propune pe domnul Partac Octavian 

Domnul Dumea Cornel il propune pe domnul Dancă Ștefan 



Domnul Bulai Emanuel propune pe domnul Cantaciu Emanuel iar  Dumea Emilian il propune pe 

domnul Antochi Iulian. 

Dom nul Parțac Octavian:trebuie să facem buletine de vot. 

Doamna secretar:reamintesc propunerile pentru a putea redacta buletinele de vot:Bulai 

Emanuel,Dorcu Angelica, Partac Octavian ,Dancă Ștefan,Cantaciu Emanuel și Antochi Iulian. 

Domnul președinte de ședință:o mica pauză pentru redactarea buletinelor de vot. 

Dupa câteva minute,se reiau lucrările ședintei de consiliul local.Avem buletine de vot pentru a ne 

exprima colegii în adunarea generala la societate. 

Președinte de ședință: Avem buletinele de vot pentru a ne exprima în ce privește cei 3 colegi care 

trebuie sa se prezinte la aceasta societate de care am amintit adineaori. Avem aici buletinele de vot 

deci îi lăsăm pe cei pe care îi dorim. Avem nevoie de 3. Îi lăsăm netăiați pe cei pe care îi dorim.  

Domnul Pârțac Octavian: Deci nu e voie să rămână doar 2. 

Domnul Președinte de ședință: Să rămână 3. Îi tăiați pe cei pe care nu îi doriți. 

Domnul Antochi Iulian: Putem începe? 

Domnul Viceprimar: În ordine alfabetică. Urna este goală. 

Consilierii depun votul în ordine alfabetică. 

Se trece la numărarea voturilor de către președintele de ședință, Dumea Cornel și Bulai Emanuel. 

Domnul Președinte de ședință: Aici a scris omul, că ăștia îi vrea. Noi, trei validăm.?; Eu nu validez 

așa ceva pentru că nu s-a respectat procedura de vot. E simplu, care-i faza? 

Domnul Președinte de ședință: Cine a scris cu pixul? 

Doamna Dorcu Ancuța: Eu. Am spus de la bun început că atunci când au venit foile nu am citit și 

am tăiat. 

Domna Dorcu Angelica: Dar nu erau foi în plus? Trebuia să ceri altă foaie. 

Domna Dorcu Ancuța: Păi nu mai erau. Am spus de la început, care e problema? Am greșit. Și tu 

ești vinovat. De ce ai arătat buletinul meu de vot? 

Domnul Președinte de ședință: În urma voturilor dumneavoastră valabil exprimate: Bulai Emanuel – 

8 voturi, Dorcu Angelica – 10 voturi, Partac Octavian – 6 voturi, Dancă Ștefan – 13 voturi, 

Cântaciu Emanuel-Petru – 7 voturi și Antochi Iulian – 1 vot. Domnul președinte de ședință :deci cei 

3 sunt Bulai Emanuel, Dorcu Angelica și Dancă Ștefan. 

Domnul Președinte de ședință: Punctul 7 – Proiect de hotarare privind prelungirea 

contractului de inchiriere pentru imobilul Cladire Gradinita Adjudeni apartinand de 

domeniul public al comunei Tamaseni – 117 metri. Initiator: domnul consilier Dumea Emilian. 

Comisiile – favorabil 

Domnul Președinte de ședință: Discutii pe marginea acestui subiect. 

Domnul Pârțac Octavian: Ca urmare a discuției de la începutul ședinței când am anunțat că după 

opinia noastră aceste 2 puncte, punctul 7 și 8 nu sunt conforme cu noul cod administrativ din 2019, 

eu și colegii mei de la USR PLUS nu vom participa la vot la cele două puncte. 

Domnul Președinte de ședință: Domnul Cântaciu? 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Inițial nu am vrut să fac un amendament dar acum o să doresc să 

fac un amendament. Sper să mi se dea voie. Aș vrea să avem o grilă de închiriere spații comerciale. 

Ce există ca spații comerciale de la 0 la 50 de metri pătrați, de la 50 la 100, de la 100 la 200 și peste 

200. Știu că acum vreo 3-4 ani s-a propus ca orice spațiu de închiriat să fie scos la licitație. Vă 

propun acum să facem această grilă pentru toți contribuabilii din această localitate. Nu am nimic cu 

nimeni chiar dacă am fost acuzat că am niște interese sau am ceva împotriva lor. Nu am nimic cu 

nimeni. Vreau dezvoltarea comunei pur și simplu în termenii legali și bine și de o parte și de alta, și 

privat și administrație locală. Și propun așa, această grilă să fie în felul următor, de la 0 la 50 de 

metri pătrați un preț rezonabil de 5 euro/mp cu utilități. De la 50 la 100 de mp – 4 euro/mp cu 

utilitati, de la 100 la 200 mp propun sa fie 3 euro/mp iar peste 200 sa fie 2 euro/mp cu utilitati.  

Domnul Președinte de ședință: Cu utilități este greu. 



Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Pentru fiecare spațiu care este închiriat avem contoare separate 

pentru a vedea ce se consuma sau ce nu? 

Domnul Primar: Toți cei care au închiriat au contracte,că dispensar,la Gabi... 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Și își plătesc ei utilitățile? 

Domnul Primar: Absolut. 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Nu. Susțin ceea ce am zis. 

Domnul Președinte de ședință: Acesta este un amendament pe care l-ați expus dumneavoastră, 

domnule Cântaciu da? 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Da, pe partea de încasare iar pe partea de durată a contractului 

propun ca această grădiniță să fie închiriată pe o perioadă de 10 ani de zile având în vedere că este o 

cerere de reamenajare a clădirii și presupun că 10 ani este o perioadă suficientă să se amorseze și 

acea investiție. 

Doamna Secretar: Sunt două amendamente. 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Da, cel cu prețul și cel cu durata. 

Domnul Președinte de ședință: Mai sunt amendamente? Mai sunt discuții pe marginea acestui punct 

7?Nu. 

Supunem la vot amendamentele pe rând. Primul amendament cu privire la prețul diferențiat în 

funcție de spațiu. Cine este pentru? 3 voturi ,,pentru,. Cine este împotrivă? 0. Cine se abține? 8 

voturi ,,abțineri.. 

Domnul președinte de ședință:Și cum a spus colegul nostru, noi, grupul USR, nu votăm pentru că la 

începutul ședinței am spus motivația. Nu avem nimic cu aceste două puncte dar considerăm că e un 

semn de întrebare în ce privește legalitatea prelungirii. 

Doamna secretar:3 voturi,,pentru,,8 voturi,,abținere,,și 4?nu votați,refuzati să votati? 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:nu votam. 

Doammna secretat:chiar așa notez,4 consilieri nu votează(Parțac Octavian,Dumea Gabriela,Dorcu 

Ancuța și Antonică Marius) 

Domnul președinte de ședință:Amendamentul următor expus de colegul nostru spunea perioada de 

10 ani pentru această închiriere sau prelungire. Cine este pentru? 2 voturi. Cine este împotrivă? 1 

vot. Cine se abține? 8 voturi ,,abținere,,4 consilieri locali nu votează. 

Domnul președinte de ședință.Amendamentele au fost supuse la vot.  

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10 voturi ,,pentru,,. Cine este împotrivă? 1 

vot(Cantaciu Emanuel) Abțineri? Nu sunt abțineri.4 consilieri locali nu participă la vot. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 10 ,,pentru,, 

Mai departe, punctul 8 – Prelungirea contractului de închiriere pentru un spațiu cu suprafața 

de 377 m.p. amplasat în imobilul Clădire Cămin Cultural Tămășeni aparținând domeniului 

public al comunei Tămășeni. Proiect inițiat de domnul consilier Dumea Cornel. 

Domnul președinte de ședință:Comisiile – favorabil. 

Discuții pe marginea acestui subiect sau amendamente:Doamna Dorcu și d-l Dumea Cornel. 

Dorcu Angelica: Eu mă abțin de la vot pentru că nu votez acest punct. Vreau doar să spun câteva 

cuvinte:înainte de a se închiria acest spațiu ,era într-o fază avansată de degradare, fără geamuri, fără 

uși, un wc public pur și simplu. S-a investit foarte mult. Acum, având în vedere că este pandemia 

asta și activitatea nici măcar nu se desfășoară, adică din 5 ani cât a fost închirierea ,un an sau mai 

bine s-au respectat întotdeauna clauzele din contract, nu a fost probleme, de câte ori a avut nevoie 

comunitatea, indiferent de ce activitate era, de la școală, de la biserică, de la partide, totdeauna a 

fost pus la dispoziție. Înainte sala avea un director de cămin care avea cheia și prelua, acum nu mai 

este nevoie de acest director de cămin plătit din banii primăriei pentru că întotdeauna s-a pus la 

dispoziție și cu aparatura din dotare, totdeauna s-au folosit, plus curățenia dinainte și după erau 

incluse adică nu trebuia nimeni să pregătească sala sau să amenajeze. Deci, totdeauna a fost la 

dispoziția comunei, a consiliului local, a bisericii și a școlii. Având în vedere că activitatea nu este 

decât o singură dată pe săptămână și nu se poate desfășura orice, oricând, oricum acolo pentru că 



doar o singură zi este. Și pentru a putea pune sala la dispoziția primăriei și a consiliului nu poți face 

ce vrei de capul tău. Adică totdeauna s-au respectat clauzele din contract. Avem angajați în comună, 

toată lumea vrea să susțină economia locală și ca  oamenii din comună să aibă un loc de muncă, eu 

cred că fiecare ....s-a întrunit și s-a respectat contractul și cred că o se respecte și mai departe 

clauzele care sunt indiferent de perioadă sau altceva. 

Domnul Președinte de ședință: Altă intervenție, domnul consilier Dumea Cornel. 

Domnul Dumea Cornel: Vreau să subliniez faptul că acest contract de închiriere trebuie să îl privim 

prin perspectiva faptului că aduce doar beneficii pentru proprietari, comuna Tămășeni. Așa cum a 

subliniat doamna consilier care se abține, spațiul respectiv rămâne la dispoziția comunei oricând 

este nevoie. Nu avem grija întreținerii. Știm foarte bine în ce stadiu era și cum este acum. Avem un 

chiriaș care plătește lună de lună de aproape 20 de ani fără să fie nicio problemă. Faptul că există 

posibilitatea ca poate altcineva să dorească să închirieze deși nu este nicio cerere până acum în acest 

sens și poate ar ține o chirie mai mare, așa se susține trebuie să vedem stabilitatea. Noi avem un 

chiriaș care plătește, care este serios. Degeaba avem un chiriaș care ar plăti 300 euro/lună dacă ar 

plăti o lună-două și apoi trebuie să căutăm pe altcineva. Deci trebuie să fim obiectivi și să vedem în 

afară de simpatii, antipatii și ce considerăm noi pur subiectiv. Haideți să ne uităm obiectiv și să 

vedem dacă contractul acesta aduce beneficii pentru comună sau nu. Atât am avut de spus ca 

inițiator. Sper să fim rezonabili. 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: Doresc ca amendamentul care a fost la proiectul anterior să fie și 

la proiectul actual. S-au respins și cred că se vor respinge și acum. Apreciez buna desfășurare dar 

am o întrebare totuși. De câți ani ați început acolo? 

Doamna Dorcu Angelica: Din 2003. 

Cântaciu Emanuel-Petru: 2003. Deci sunt 18 ani. După câte am văzut ați investit în jur de 100.000 

de euro, așa scrieți în cerere. 

Doamna Dorcu Angelica: Mai mult. 200.000 de euro. 

Domnul Cântaciu Emanuel-Petru: 200.000 de euro. Vă felicit, dar totuși, având în vedere că ați 

terminat toate renovările care sunt de făcut și s-au făcut și investiții pe plan de PSI durata 

contractului de 30 de ani mi se pare extraordinar de mare. Doresc să revin, cum am zis, tot la 10 ani 

cum a fost și precedenta și să păstrez aceeași grilă. 

Doamna Dorcu Angelica: Așa cum spunea și domnul avocat, inițiatorul proiectului, faptul că este o 

persoană serioasă, cu care nu s-au avut probleme, s-au respectat clauzele din contract și s-au plătit la 

timp toate taxele și impozitele și tot ce a fost necesar, plus că sala, săptămânal este la dispoziția 

primăriei. Doar sâmbăta când avea lumea activitate nu se putea desfășura pentru că nu puteau pune 

o activitate peste altă activitate. Dar în rest, totdeauna a fost la dispoziția primăriei și eu cred că nu 

avem un motiv pentru care să nu se prelungească sau să nu se continue colaborarea atâta timp cât a 

fost o colaborare benefică de ambele părți. 

Domnul Președinte de ședință: Prelungim prea mult. Doresc să supunem al vot amendamentul care 

este același ca la punctul trecut. Cine este pentru amendamentul de a plăti la metru pătrat? 2 voturi. 

Împotrivă? 0 voturi. Abțineri? 9 voturi abținere. 4 consilieri locali nu votează. 

Domnul președinte de ședință :Vreau să subliniez și eu că nu am nimic împotrivă. Apreciez 

activitatea lor dar datorită faptului că noi și colegul a susținut că legalitatea prelungirii,deci  nu este 

legală. Conform noului cod administrativ este necesar un nou contract de închiriere și din motivul 

acesta nu votez nici pentru, nici.... ba dar nu am nimic nici cu punctul cu grădinița Adjudeni nici cu 

acesta. Considerăm că nu este legal și trebuie să ne adunăm după prevederile noii legi.Mai este un 

amendament la acest punct?Supunem la vot și al doilea amendament cu privire la durata de 

închiriere de 10 ani. Cine este pentru? 1 vot. Împotrivă? 0 voturi. Abțineri? 10 voturi abținere . 4 

consilieri locali  nu votează. 

Domnul președinte de ședință:Alte discuții pe marginea acestui subiect? Nu sunt. 

Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? 8 voturi ,,pentru,,. Împotrivă? 1 vot(Cantaciu Emanuel). 

Abțineri. 2 voturi ,,abținere,,(Dorcu Angelica și Iosub Iosif). 4 consilieri locali nu votează. 



Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 8 voturi ,,pentru,, 

Trecem la punctul 9 - Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Tămășeni,județul 

Neamț pe anul 2021. 

Inițiator:primar Lucaci Ștefan 

Domnul președinte de ședință: Comisiile – favorabil. 

Discuții pe marginea acestui subiect. Nu sunt. 

Supunem la vot. Cine este ,,Pentru,, – 15 voturi ,,pentru,,. 

Domnul Dumea Emilian: Domnule președinte, îmi cer scuze, am o urgență și trebuie să plec. 

Domnul Președinte de ședință: Cum se procedează în felul ăsta? 

Domnul Dumea Emilian: Pot să plec sau trebuie să mai stau? 

Doamna Secretar: Nu avem prevedere în regulament, după cum știți, dacă cineva pleacă. 

Domnul Primar: Nu mai durează mult. Mai sunt 5 proiecte, eu zic că în 10 minute terminăm. 

Domnul Președinte de ședință: Punctul 10 – Raportul privind activitatea asistenților personali 

cu handicap grav din cadrul Primăriei com.Tămășeni pe semestrul II 2020 

Domnul președinte de ședință:Discuții. Nu sunt.Comisii – favorabil.Supunem la vot. Cine este 

pentru? 15 voturi ,,pentru... 

Se aprobă raportul cu 15 voturi,,pentru,, 

Președinte de ședință de pe ordinea suplimentară avem primul punct  Proiect de hotărâre privind 

punerea la dispozitia proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul 

integrat al apelor–etapa II” a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în 

suprafață de 49 mp,din totalul de 20000 mp,propietatea domeniului public a comunei 

Tămășeni  

Inițiator primar Lucaci Ștefan 

Domnul președinte de ședință:Comisii – favorabil. 

Supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi ,, pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, 

Punctul 2 din ordinea suplimentară – Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia 

proiectului „Watman-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa 

II” a terenului pentru construirea noilor investiții aferente acestuia în suprafață de 49 mp,din 

totalul de 11687 mp,propietatea domeniului public a comunei Tămășeni  

Inițiator primar Lucaci Ștefan 

 Domnul președinte de ședință:Comisii – favorabil.Supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, 

Punctul 3 din ordinea suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de 

confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la 

cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Fundătura Islazului, comuna 

Tămășeni, județul Neamț 

Inițiator primar Lucaci Ștefan 

Domnul președinte de ședință:Discuții.Domnul Parțac Octavian 

Domnul Pârțac Octavian: Dacă domnul primar îmi poate răspunde de ce s-au făcut doar pentru astea 

două străzi? 

Domnul Primar: Au venit avizele de la E-ON doar pentru aceste 2 străzi. Probabil că până la ședința 

următoare s-ar putea să apară pentru toate dar dacă au venit pentru acestea 2 am zis să votăm pentru 

acestea 2 ca să se poate apuce de treabă. 

Domnul președinte de ședință:Supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, 

Punctul 4 din ordinea suplimentară - - Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de 

confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la 



cofinanţarea extinderii rețelei de energie electrică zona Stufului , comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Inițiator primar Lucaci Ștefan 

Domnul președinte de ședință:comisiile favorabil,discuții?nu sunt. 

Supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, 

Punctul 5 de pe ordinea suplimentară: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședinta. 

Domnul președinte:acest punct este inițiat de domnul consilier Antochi Iulian. 

Supunem la vot:cine este ,,pentru,,-15 voturi,,pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință:Mai avem un punct. Discuții. 

Domnul Bulai Emanuel: Propun pentru ședința următoare pe ordinea de zi un proiect educațional – 

tradiții și obiceiuri românești. Este înființarea unui ansamblu folcloric al comunei noastre cu 

tradițiile și obiceiurile din zona. Avem un profesor coregraf  care se va ocupa de toată această 

poveste, este total dedicat. Dânsul este născut în zonă și nu numai, este profesor și este autorizat 

pentru așa ceva. Propun și un buget pentru desfășurarea activității, în jur de 12000 lei pe an pentru 

toate vârstele, nu doar copii. Începând de la cei mai mici până și adulții pot participa la acest 

ansamblu. 

Domnul Primar: Aici cuprinde mai multe activități. 

Domnul Bulai Emanuel: Depinde. Da,  dansul ,muzica. 

Domnul  Pârțac Octavian: Întrebare. Dar de ce ai spus la buget treaba asta? 

Domnul Bulai Emanuel: E un proiect. 

Domnul Parțac octavian:nu proiect...de ce nu ai facut un amendament. 

Domnul Bulai Emanuel: Eu consider ca este interes din partea tuturor să ducem proiectul la bun 

sfârșit. 

Domnul Parțac Octavian:cum se numește profesorul? 

Domnul Bulai:Pleșcan. 

Domnul Președinte de ședință: Inițiativa dânsului este  inclusă în categoria discuții. Dacă sunteți de 

acord, domnul primar spune să facem o cercetarea a părerilor fiecăruia. Deci să ne exprimăm un 

pic. Sunteți de acord? La mine nu ați fost de acord. Sunteți de acord cu propunerea dânsului?Toată 

lumea e de acord. Și eu sunt de acord. 

Pârțac Octavian: Vreau să aduc în discuție la sfârșitul acestei ședințe. Vă rog frumos să avem în 

vedere trecerea la ApaVital. Știu că sunt probleme în ceea ce privește canalizarea, știu că primăria 

face eforturi ca să suporte anumite cheltuieli și cred că este foarte urgent să luăm în calcul varianta 

aceasta  și să facem niște pași. 

Primar: Am avut o discuție cu directorul de la ApaVital. Este interesat, a venit și în zonă. Nu avem 

majoritatea în consiliul județean și nu ne dă voie să plecăm. 

Președinte de ședință: Ședința se încheie. 

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  
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