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Nr.9342/22.10.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 22.10.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.210/15.10.2021 ,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  15 consilieri locali , deci în conformitate cu prevederile 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,sedinţa Consiliului Local  este legal constituită  şi poate 

să-şi înceapă lucrările.Participă de drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan și  d-na Căliman Alina 

Cristina secretar general  al comunei. 

D-l președinte de ședință,Emanuel Bulai,da citire ordinii de zi,după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 

28.09.2021 

  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

1,2,3 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și  

devizului  estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț,, 

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

1,2,3 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și  

devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Extindere 

sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în 

comuna Tămășeni,județul Neamț,, 

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

 

1,2,3 

5 Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință Inițiator, 

Viceprimar 

Ștefan Antonică 

1,2,3 

 Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:aș dori sa adaug un nou punct pe ordinea de zi ,,Discuții, 

dacă sunteti de acord. 

D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot .Cine este pentru?se aproba ordinea de zi cu 15 voturi 

,,pentru,,. 

1. Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 28.09.2021 

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

28.09.2021.Sunt discuții?.Nu sunt discuții..Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 15 voturi 

,,pentru ,, 

            D-nul președinte de ședință: 

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 comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 



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

           Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Dumea Emilian. 

           D-l consilier Dumea Emilian:este vorba de o modificare de o sumă de bani.De la partea cu 

generatorul electric o sa vina mutate 30 mii de lei la reparații capitale grădiniță Adjudeni iar al doilea de 

la cheltuieli materiale,,deseuri,, să vina 20 mii  pentru un sistem extindere supraveghere video 

           Domnul Primar:facem un proiect de extinere sistem de monitorizare video. 

 Domnul președinte de ședinta.Supunem la vor amendamentele.Pe rând o sa le punem. 

 Domnul președinte de ședinta:primul amendament pentru suma de 30 mii să se ducă la reparații 

capitale Grădiniță Adjudneni.Cine este ,,pentru,,?Se aprobă amendamentul cu 14 voturi,,pentru,, și 1 vot 

Abtinere(Cantaciu Emanuel)Al doilea amendament:20 mii se duc de la deșeuri la ,,Extindere sistem de 

supraveghere din com.Tămășeni.Cine este,,Pentru,,? Se aprobă amendamentul cu 14 voturi,,pentru,, și 1 

vot Abtinere(Cantaciu Emanuel) 

 Domnul primar:aici la extinedere sistem de supraveghere ati primit strazile... 

          Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:nu am  primit dar a venit doamna contabila și ne-a spus. 

          Domnul primar:dacă mai trebuie ceva eu zic să il suplimentăm,dacă știți străzi sau ceva, se poate 

să il suplimentam. 

         Domnul consilier Parțac Octavian:nu am văzut intrarea dispre Lutca sa fie? 

         Domnul Primar :este si acolo.În general am pus la toate intrarile si iesirile și in general acolo unde 

sunt masini intregi de deseuri venite de la Roman.Am gasi oameni care duc deseuri,ei spun ca stiau ca 

acolo este groapa de gunoi.Nu este.Stiti foarte bine,am pus o bariera, au luat-o cu tot cu lacat,am pus 

pietroaie,au dat pietroiele la o parte.Si de aceea să suplimentăm și cei care vor fi prinsi sa plateasca.Faci 

un exemplu doua si atunci nu o sa mai vina.Culmea că nu ducem noi gunoaie din Tămășeni sau 

Adjudeni,vin de la Roman.Am gasit la limita cu Iasi-ul,unde are Ciurleau acolo,după dig,în lunca,m-am 

dus într-o zi pe acolo.Sunt vânător si  instantaneu m-am dus pe acolo si am vazut,adrese de Roman,,nu 

am gasit exact locația,un camion dus acolo.Toate intrările monitorizate! 

        Domnul consilier Giurgilă Petru:e prinsă strada aceea la mine acolo,că si acolo sunt... 

        Domnul primar:da,peste tot. 

        Domnul președinte de ședinta:supunem la vot proiectul cu amendamentele aprobate? 

- Cine este pentru ? 14 voturi,,pentru,, 

-Cine se abtine?..Abtineri?1 vot abtinere(Cântaciu Emanuel) 

        Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi ,,pentru”,, 

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și  devizului  estimativ pentru 

obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț,, 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

           D-nul  presedinte de sedinta : Cum s-a votat pe comisii acest proiect de hotarare?Aviz favorabil 

de la toate cele trei comisii. 

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

consilier Parțac Octavian Iosif. 

           Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:acestea sunt singurele doua proiecte pentru care depunem 

cereri de finanțare prin PNDL,modernizare strazi si extindere sisteme de apa si canalizare? 

           Domnul primar:sunt aceste proiecte dar nu sunt prin PNDL.Anghel Saligny sau PNI. 

           Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:Anghel Saligny am văzut că scrie acolo înseamna PNDL 

3. 

           Domnul primar:nu înseamna PNDL 3 înseamnă Programul National de Investitii,a fost 

PNDL1,PNDL 2 acum e ,,Anghel Saligny,,.între ghilimele ,,PNDL3,,dar nu-i. 

           Domnul primar:da.Aceste două proiecte dar sunt foarte mari dar nu as fi putut sa ma duc cu mai 

multe că oricum nu se aproba.De le-a aproba pe acestea două ,sunt foarte mari.11,5km de asfalt,20 km 

de canalizare și 7,8 extindere apa deja se duce aproape de 400 de miliarde    

           Domnul consilier Parțac Octavian: e prinsa canalizarea pentru toata comuna? 



          Domnul primar:nu.Mai rămân vreo 12 km,pe zonele unde nu sunt.E mult.sunt foarte multi bani.Se 

aduna 4,5,7 mii de proiecte împărțit la toti?De ar da domnul să ne aprobe aceste doua proiecte! 

          Domnul consilier Antonică Marius:ca prioritate ar trebui să fie canalizarea și apa prima data! 

  Domnul primar:eu zic că sunt amândouă iar daca va fi finantat prima data drumul,dar eu sper să 

fie amândoua.Chiar daca ar fi să fie asfaltare și să vină după aceea banii pentru canalizare,vom face ca si 

pe celelalte străzi,canalizare  vom face pe șanturi,nu vom afecta asfaltul  nou.Deci nu ne vom lega de 

el.Sub nici o forma.Eu sunt de părerea dumneavoastră,să fie întâi,eu vreau amândoua venim cu apă 

canal si după aceea cu asfalt.Este foarte corect,să vedem ce prindem.Deocamdata nu e nimic bătut în 

cuie.Sa vedem. 

Domnul consilier Parțac Octavian:câți kilometri sunt prinsi in proiectul acesta cu canalizarea? 

Domnul primar:20 km. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:ati prins 20 și ar mai fi încă 12? 

Domnul primar:plus minus,nu stiu exact,exact.O sa fie,sperăm! 

           D-nul presedinte de ședință: supunem la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ?14 

voturi,,pentru,,.Abțineri,,1 vot ,,abținere,,(Cantaciu Emanuel) 

          Se aprobă proiectul de hotarare cu  14 voturi ,,pentru,, . 

           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și  devizului estimativ pentru 

obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în 

comuna Tămășeni,județul Neamț,, 

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 inscrie la cuvânt.Nu se înscrie la vot 

nici un consilier local. 

          D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

-Cine este pentru ?”14 voturi,,pentru,, 

-Cine se abtine?..Abtineri 1 vot ,,abținere,,(Cantaciu Emanuel) 

Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi ,,pentru,,. 

            5.Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință 

Initiator,viceprimar:Ștefan Antonică. 

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 inscrie la cuvânt.Nu se înscrie la vot 

nici un consilier local. 

          D-l președinte de ședință- supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?”15 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 15 voturi ,,pentru,,. 

          6.Discuții. 

Domnul primar:avem o cerere din partea domnului Magdici,ca in fiecare an,pentru lemne de 

foc pentru iarna.A facut o cerere si către Consiliul Județean,am primit o adresa la la președintele 

Consiliului Județean,Ionel Arsene, care a dat resposabilitatea către Consiliul Județean Tămășeni să 

decidem dacă dam un ajutor sau nu.Deci asta este doar o cerere.Dacă sunteti de acord sa faceti un  

ajutor pentru domnul Magdici,propunem  în sedinața următoare să facem si un proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Antonică Ștefan:trebuie verificat,să facem o comisie,să vada. 

Domnul primar:este am facut,domnul dascăl.Am facut milioane de anchete,omul e pornit doar 

pe lucrul acesta.Ce stabilește ancheta? 

Domnul primar:ancheta spune ca omul are venituri.Nu are venituri exorbitante.au vreo 16 

milioane pe luna.E greu,nu spun ca e usor dare el vrea tot timpul.Anul trecut i-am dat 500 de lei. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:statul acorda ajutor de incalzire pentru iarna. 

Domnul primar:nu poate să îi dea pentru că are doua case,una facuta la inundații si cealalta 

ramasa in picioare. 



Domnul consilier Antonică Ștefan:comisia care verifica ,nu da aprobare clar că noi nu putem să 

mergem.. 

Domnul primar:nu exista chestia asta,se face ancheta sociala.Ancheta sociala spune ca nu 

putem  să-i oferim noi dar daca Consiliul Local decide se poate da un ajutor,cum i-am dat si data 

trecuta. 

Doamna secretar:data trecuta i s-a dat pentru medicamente. 

Domnul Cantaciu Emanuel:500 de lei. 

Domnuo primar:acum daca doriti să il ajutati cu ceva,daca nu,cum vreti. 

Domnul președinte de ședinta:facem un  proiect pentru data viitoare? 

Domnul primar:daca sunteti de acord,stabiliti dumneavoastra o suma acuma. 

Domnul consilier Dumea Emilian:eu nu sunt de acord. 

Domnul președinte de ședință:cine este pentru a face un proiect pentru un sprijin financiar 

pentru domnul Magdici.Cine este ,,pentru,,? 

Domnul consilier Giurgilă Petru:sunt bătrâne mai necajite. 

Ni un vot pentru.Cine se abtine?15 voturi,,abținere,,. 

Domnul consilierPârțac Octavian: Vreau să dechid subiectul acesta doar dacă am garația că nu 

se supără nimeni și  nu are impresia că eu spun asta ca să crez presiune sau ....Nu fac asta ca să arunc 

vina pe cineva. Pur și simplu vreau să știu datorită faptului că la ultima ședință am adus în atenția 

domnului viceprimar două probleme cu care se confruntă locuitorii din comuna Tămășeni, vreau să 

știu care este stadiul rezolvării lor. Prima dintre ele se referă la teșirea marginii asfaltului în unele 

locuri unde diferența de nivel este foarte mare și persoanele în cărucior sau familiile cu copii mici, cei 

cu bicicletele traversează destul de greu. Atunci am înțeles de la domnul viceprimar că urmează să fie 

consultant dirigintele de șantier să vadă dacă se poate găsi o soluție. Vreau să știu dacă s-a întâmplat 

lucrul ăsta sau încă nu. Iar a doua problemă este cea legată de ieșirea de la grădinița Tămășeni. Dacă au 

mai înaintat demersurile sau au stagnat. Domnule viceprimar, dacă puteți să îmi răspundeți. 

Domnul viceprimar Antonică Ștefan: La prima întrebare, domnul diriginte de șantier nu a ajuns 

în zonă ca să putem discuta. A fost chemat. A rămas că vine săptămâna asta. S-a terminat și nu a venit. 

Cu  a doua intrare care se vrea la grădiniță la Tămășeni să fie prin spate, deocamdată nu se poate face 

nimic și din lipsă de fonduri și e perioada scurtă, vine perioada de iarnă. Poate anul viitor reușim să o 

facem. 

Domnul consilier Pârțac Octavian: Dacă știam asta poate propuneam la rectificarea asta să 

luăm niște fonduri din altă parte. Bănuiesc că nu e o investiție exagerat de mare. 

Domnul viceprimar Antonică Ștefan: Este. Este un pic. 

Domnul consilier localAntonică Marius: Trebuie așa mulți bani? 

Domnul viceprimar Antonică Ștefan: Trebuie modificată intrarea. Trebuie betonat, pavat. Nu 

poți să facă să treacă pe pământ. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Ieșirea unde să fie făcută? Spre Tamaș? Adică să nu mai intrăm 

pe aici prin față? De ce? 

Domnul consilier Pârțac Octavian: La amiază... Vă spun și dumneavoastră că nu ați fost la 

ultima ședință. La amiază, intersecția de acolo din fața casei domnului viceprimar se aglomerează 

foarte tare pentru că vin toți părinții să își ia copiii, cei mai mulți cu mașina, alții și cu bicicleta. Este și 

un bar acolo, iarăși, la pauza de masă mai bea omul o cafea, mai bea o apă minerală, e și aprozar, e o 

intersecție de mai multe drumuri, este și trecere de pietoni. La amiază, pentru  momentul ăla când 

oamenii vin să își ia copiii să le dăm voie, sau să le creăm condițiile să poată ieși copiii pe la poarta din 

spate. Trebuie făcută o poartă mică și o alee, atât. Și nu se intră cu mașina în curtea grădiniței, ci 

parchează acolo, este suficient loc. Asta am zis.  

Domnul primar Lucaci Ștefan: Da. Luăm în calcul. 

Doamna consilier local Dorcu Ancuța-Iolanda: Dar ei vin și dimineața. Pentru că dimineața 

copiii intră prin spate. 



Domnul consilier local Pârțac Octavian: Se poate muta chestia asta. Să intre prin față și să iasă 

toți prin spate. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Luăm în calcul. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Și o întrebare. Am tot aprobat extinderea la E-ON 

pentru curent dar nu am văzut nimic. Ori nu am văzut eu, nu s-a mișcat pe nicio stradă nimic nimic? 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Astăzi am avut discuții cu cei de la E-ON și cu constructorul 

care a câștigat licitația pentru că licitația a fost făcută săptămâna trecută, a câștigat-o cineva de la 

Negrești. Nici nu știu, Negrești, Neamț. 

Domnul viceprimar Antonică Ștefan: Neamț. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: E o firmă, nici nu știu ce firmă este asta. Așa au câștigat. E-ON 

face licitația, am sunat la E-ON și E-ON a spus că rămâne ca constructorul să vorbească cu 

proiectantul. De acum se face proiectul, se iau avizele. I-am rugat măcar de Crăciun oamenii să aibă. 

Ne-au asigurat că până la crăciun speră să reușească. Durează foarte mult documentația. Eu am semnat 

contractul de începere a lucrărilor oricând în orice moment, deci îi aștept să vină. Dar cred că mai 

durează 30 de zile cu avizele. Sperăm ca de Crăciun oamenii să facă astea două străzi din Tămășeni 

urmând ca în primăvară să vină să facă și celelalte străzi din borcana și  livadă. Dacă E-ON va 

considera că nu este rentabil pentru ei este legea dată anul acesta care spune că consiliile locale pot să 

facă un proiect de extindere a rețelei electrice. Dacă E-ON spune că nu este rentabil pentru ei noi 

facem finanțarea, investim, le dăm lor și ei sunt obligați ca într-o perioadă de 5 ani să ne înapoieze 

banii înapoi la consiliul local. Vom vedea. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Pentru că am aprobat aici în consiliul local... 

Domnul primar Lucaci Ștefan: S-a semnat și contractul și acum așteptăm. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Era vorba că până în august măcar strada aia... 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Nu ține de noi. Nu facem noi. Dacă făceam noi proiectarea, 

făceam noi licitația da. Dar face E-ON, nu mai avem voie. Era cu totul altceva. Așa că pe iei îi cam 

doare în cot. Le-am spus, dom’le, sunt niște oameni care totuși, e păcat. Nu este vina consiliului local 

că acei oameni nu au curent electric acolo. A fost stradă privată și nu au vrut să dea ca și proprietate 

drumul consiliului local, să fie domeniu public. Când au văzut că chiar se îngroașă au venit, anul ăsta 

în primăvară au venit. Nu e vina noastră că ei nu au curent, e a lor. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Acolo nu se poate face legătura cu strada făbricuței, să 

iasă direct pe zorilor, pe strada din capăt? 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Coloana de sens să iasă pe strada aia de acolo? 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Nu. De la făbricuță de pe strada gladiolelor să iasă iasă 

pe strada zorilor. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Adică să iasă pe strada asfaltată. Nu știu dacă avem drum pe 

domeniu public. Nu știu dacă îl avem pe hartă ca și drum. Dacă nu trebuie să schimbăm categoria 

terenului și dacă putem să introducem în domeniu public. Vom vedea. Îmi notez. 

D-l presedinte de sedinta, declar ședinta inchisă. 

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

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       EMANUEL BULAI 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL COMUNEI,  

                                                                                          CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

 
 


