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Nr.11656/20.12.2021 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi  22.12.2021 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.277 din 22.12.2021,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 11 consilieri locali.Lipsesc nemotivat următorii consilieri 
locali:Dumea Emilian,Cantaciu Emanuel,Dorcu Ancuta Iolanda și Parțac Octavian Iosif. 
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. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al comunei  
Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Ștefan Lucaci 
 

2 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 

Ștefan Lucaci 
 

 
Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria:Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? se 
aproba ordinea de zi cu 11 voturi ,,pentru,,. 
Punctul 1. 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. 
Domnul primar:vreti sa știți unde sunt banii?cred ca ati primit materialele nu? 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Da.Supunem la vot. Cine este pentru?11 voturi 
,,pentru,, Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi,,pentru,, 
Punctul.2. 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?nu sunt 
discutii. 
Domnul primar:aici am revenit cu acest proiect de hotărâre pentru că la ședința trecute s-au omis 
câteva pagini din anexa,si am revenit ca sa fie complet. 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?11 voturi ,,pentru,, 
Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi,,pentru,, 
Doamna președinte de ședință Busuioc Maria:declar închisă sedința. 
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