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NR.1735 /26.02.2021 

     PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 26.02.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat 

prin Dispoziţia Primarului nr.56/19.02.2021,în sala de festivitati de la sediul Primariei com.Tămășeni, 

începând cu orele 13.00.Se constată şi se înregistrează prezenţa a  14 consilieri locali lipsește domnul 

consilier Bulai Emanuel 

Domnul primar:bună ziua doamnelor și domnilor consilieri.O să deschid ședința astăzi pentru că nu 

avem președinte de ședință.Avem o ședință ordinară.Dacă sunteți de acord ca domnul Marius Antonică,așa 

cum am stabilit la început,după alfabet,dânsul să fie președinte de ședință care să conducă 3 luni ședința.Toți 

cei 14 consilieri locali prezenți sunt de acord ca domnul Marius Antonică să fie președinte de ședință. 

D-l Presedinte de sedinta: Buna ziua!avem o ședință ordinară,sunt mai multe puncte,24.28 chiar,cu 

suplimentare. 

Ordinea de zi propunsă: 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Proiect de hotărâre privind  alegerea unui președinte de ședință Viceprimar, 

Antonică Ștefan 

1,2,3 

2 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 

19.01.2021 

  

3. Proiect de hotărâre  aprobarea contului de execuție al bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data de 

30.09.2020 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

4. Proiect de hotărâre  aprobarea contului de execuție al bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data de 

31.12.2020 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de actiuni și 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de  

către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat pe anul 2021 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

6. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului de drept 

al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI ,,Econeamț,, 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului de drept 

al comunei Tămășeni în adunarea generala a ADI ,,AQUA 

NEAMȚ,, 

 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 
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8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și 

pentru modificarea HCL nr.29/28.03.2018 privind atribuirea si 

încheierea contractului Degelarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a uat-

utilor membre a ADI ECONEAMȚ,zona 2,jud.Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților 

de învățământ preuniversitar din com.Tămășeni,pentru anul 

2021-2022 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din 

cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț și 

stabilirea componentei comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Tămășeni pentru anul 2020 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de 

închiriere pentru un spaţiu situat în incinta Primăriei comunei 

Tămăşeni    

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul 

Local  nr.74 din 15.12.2020 privind acordarea unor facilitati 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

13 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.65/15.12.2020 

privind nivelurile valorilor impozabile,impozitelor și taxelor 

locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul 

fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

14 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru 

pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la 

Primăria /consiliul local al comunei Tămășeni,județul Neamț. 

 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

15 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

1271,20mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

16 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

685,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

17 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

817,50 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

625,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

19 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

1231,20 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

20 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

757,60mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 



21 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

1332,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

22 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

656,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

23 Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC 

DELGAZ GRID SA  ,cu drept de uz și servitute,a suprafeței de 

1513,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

1,2,3 

24 Discutarea unei cereri 

 

  

Domnul președinte de ședință:sunteti de acord cu ordinea de zi?Toți cei 14 consilieri locali sunt 

,,pentru,,ordinea de zi. 

Domnul președinte de ședință:s-au mai adăugat,suplimentar încă 4 puncte pe ordinea de zi.Sunteti de 

acord cu suplimentarea ordinii de zi cu încă 4 puncte? 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, 

judeţul Neamţ” 

 

2. .Proiect de hotărâre privind privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie  

„Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul 

Neamţ” 

 

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 

,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă electonică-S Sir.061,,a terenului  în suprafață de 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 

managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" 

,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă electonică-S Sir.060,,a terenului  în suprafață de 

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

 

Toți cei 14 consilieri locali  sunt ,,pentru,, suplimentarea ordinii de zi. 

Domnul președinte de ședință:le luăm în ordine: 

2.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 19.12.2021.Cine este pentru? 

Se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.01.2021 cu 11 voturi ,,pentru,, Cine se 

abține? 3 voturi ,,abținere,,. 

3. Proiect de hotărâre  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  

Tămășeni ,la data de 30.09.2020 

Domnul președinte de ședință,se înscrie cineva la cuvânt?Domnul consilier Pârțac Octavian Iosif. 

Domnul consilier Pârțac Ocravian Iosif:din partea colegilor USR,ne abținem la punctul 3 și la punctull 4 ,ca 

să fim consecvenți cu votul nostru de până acum,cu privire la bugetul de pe anul trecut,când nu eram în 

consilieri locali. 

Domnul Antonică Marius:mai este cineva pentru discuții?Nu.Atunci supunem la vot.Cine este pentru? 



9 voturi,,pentru,,Cine este împotrivă?5 voturi,,abtinere,,(consilieri locali USR și Cântaciu Emanuel) 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

4.Proiect de hotărâre  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  

Tămășeni ,la data de 31.12.2020 

Domnul președinte de ședință,se înscrie cineva la cuvânt?Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Domnul Antonică Marius:Atunci supunem la vot.Cine este pentru? 

9 voturi,,pentru,,Cine este împotrivă?5 voturi,,abtinere,,(consilieri locali USR și Cântaciu Emanuel 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de actiuni și lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă că către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat pe anul 2021 

Domnul președinte de ședință,se înscrie cineva la cuvânt?Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Domnul Antonică Marius:Atunci supunem la vot.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

6. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni în 

adunarea generala a ADI ,,Econeamț,, 

Domnul președinte de ședință,se înscrie cineva la cuvânt?Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Domnul Antonică Marius:Atunci supunem la vot.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Tămășeni 

în adunarea generala a ADI ,,AQUA NEAMȚ,, 

Domnul președinte de ședință,se înscrie cineva la cuvânt?Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Domnul Antonică Marius:Atunci supunem la vot.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL 

nr.29/28.03.2018 privind atribuirea si încheierea contractului Degelarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a uat-urilor membre a ADI 

ECONEAMȚ,zona 2,jud.Neamț 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier Parțac Octavian Iosif. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:este vorba de terenul de lângă fabrica de cărămidă,probabil cei de la 

Rossal au cerut să concesioneze,de asta am fi vrut un pic sa știm. 

Domnul primar:nu știm despre ce este vorba.Din puncrul meu de vedere nu cred ca ar putea să-l 

concesioneze,pentru că este un proiect european pentru județ,și atât timp cât este monitorizat,nu cred ca este 

vorba de concesiune.Atât ca să il folosească. 

Domnul consilier Parțac Ocravian:știu că până acum era domnul vice reprezentant în asociațiile astea. 

Domnul primar:tot el va fi prin dispozitie. 

Domnul consilier Parțac Octavian:delegați mai departe? 

Domnul primar:da. 

Domnul președinte de ședință:din ce înțeleg eu,să se dea voie Rosal-ului să se foloseasca. 

Domnul Chihalău Ioan:este vorba de terenul de sub stația de sortare.Consiliul Județean a aprobat prin 

HCJ,predarea terenului.Au în spate tot ce trebuie acolo. 

Domnul președinte de ședință:în linii mari am înțeles. 

Domnul Antonică Marius:Atunci supunem la vot.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de horărâre . 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar din 

com.Tămășeni,pentru anul 2021-2022 



Domnul președinmte de ședinta:Comisiile?favorabil.Discuții:se înscrie la cuvânt domnul consilier  Parțac 

Octavian Iosif. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:știu că este o problemă,cel putin la școală la Tămășeni,nu știu realitatea de la 

Adjudeni.Sunt câteva clase cu un număr de 30 de elevi,le este foarte greu profesorilor să facă față la așa un 

număr mare de elevi și pentru elevi este greu.În acest moment necesitățile actuale ,ne obligă,ca acolo unde 

avem 30 de elevi ne obligă să avem două clase.Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Antochi cu 

privire la rețeaua scolară este vorba de doar de a se constata că este o școală la Tămășeni,o școală la 

Adjudeni 

Domnul primar:înainte de a începe școala nu am avut informația ca într-o clasa sunt 20-25.Nu mi-a spus 

doamna director. 

Domnul Antochi Iulian:s-a rezolvat,s-a rezolvat,sunt aprobate prin inspectorat.Are dreptare domnul 

Ocravian,mai este o clasă foarte numeroasă .La numărul de clase nu poarte interveni consiliul local. 

Domnul primar:am rămas surprins,nu știam de problema aceasta.O să verific oricum să văd. 

Domnul președinte de ședință:supunem la vot acest punct 9.Cine este pentru?-14 voturi,,pentru,,/ 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 

Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni pentru anul 2020 

Domnul primar:dacă sunt alte propuneri. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:știu că toată lumea se grăbește,ora la care am fost convocați nu este tocmai 

potrivită.Sunt niște oameni care se uită,nu înțeleg nimic,dacă noi dăm drumul pe repede înainte. 

Domnul președinte de ședință:sunt porpuși 2 colegi.Dacă aveți altă propunere/?Este cineva care are o altă 

propunere.Supunem la vot proiectul?14 voturi,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință:suntem, de acord cu cei doi consilieri. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru un spaţiu situat 

în incinta Primăriei comunei Tămăşeni    

Domnul președinte de ședință:după cum ați primit materialul este vorba de prelungirea contractului de 

închiriere domnului deputat USR Bulai Iulian,care are un spațiu închiriat în fosta clădire a primăriei.Discuții 

,nu sunt.Cine este ,,pentru,,?14 voturi ,,pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local  nr.74 din 15.12.2020 privind 

acordarea unor facilitati 

Domnul președinte de ședință:este vorba de o hotărâre adoptată în luna decembrie,să nu plătescă cei afectați 

de pandemie.A fost înaintată la prefectură și nu a fost acceptat,dacă vă amintiți eu am avut gura mare 

atunci,și am spus că nu e formulat bine și s-a dovedit că nu e formulat bine, că a fost refuzat de la 

prefectură.Discuții? 

Domnul primar:am vorbit cu cei de  la legalitate si ca oricum l-am formulat noi nu avem bază legală,dar 

faptul că au spus că nu am formulat cum trebuie,cel are a formulat proiectul,domnul Emilian,ne vom întâlni 

și vom face revenire la acest proiect,în ședința următoare.Îl formulăm așa cum doresc ei.Acele spatii pot să 

nu mai funcționeze și 2,3 ani.Chiar e păcat să plătești niște bani degeaba. 

Domnul președinte de ședință:are dreptate domnul primar,am fost cu toții de acord,e clar ca agentii 

economici care nu au funcționat pe timpul pandemiei...se poate reveni la acest punct,îl reformulăm .Cine 

este pentru?13 voturi,,pentru. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:eu mă abțin,pentru că m-am abținut și data trecută. 

Domnul președinte de ședință:cine se abține?avem deja o abținere(Dorcu Angelica),împotrivă?-nimeni. 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 



 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.65/15.12.2020 privind nivelurile 

valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț 

Domnul presedinte de sedinta:initiator domnul primar,la comisii avize favorabile.Se inscrie la 

cuvant domnul Partac Octavian Iosif. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif.as dori o lamurire,modificarea se refera la formularea din 

pana in 10 %, in 10 % sau mai sunt si alte modificari ca nu imi dau seama.Iar celelalte taxe,cu 

chitantele care se elibereaza sa se specifice,pentru urbanism,o adeverinta de rol agricol si 

celelalte taxe care mai sunt.Nu se modifica. 

Domnul presedinte de sedintă:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru înregistrarea și 

arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria /consiliul local al comunei 

Tămășeni,județul Neamț. 

Domnul președinte de ședinta:comisiile?avize favorabile. 

Domnul președinte de ședinta:sunt documentele care trebuie sa le aduca pentru un contract de 

arenda.Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?-14 voturi ,,pentru. 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu 

drept de uz și servitute,a suprafeței de 1271,20mp teren din domeniul public al comunei 

Tămășeni 

Domnul președinte de ședință:este vorba de extinderea retelei electrice,fundatura 

Islazului.Comisiile –aviz favorabil.Dacă sunt discuții-se înscrie la cuvânt domnul consilier 

Cantaciu Emanuel Petru. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel Petru:as vrea sa explice puțin domnul primar,cine va face 

această investiție si cam  în cât timp? 

Domnul primar:toată investiția o face Delgaz Grid,nu o face primăria.Noi facem doar partea de 

consultanța,ceea ce vom plăti,primăriile nu mai au voie sa faca investiții,noi facem doar partea 

scriptică și celelalte licitatiile,le va face  Del Gaz nu primăria.Termenul de execuție nu aș putea 

să.l știu,eu sper ca până în toamna să le facă.Totul plătește Del Gazul.Sunt toate zonele. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:văd că suprafețele acestea sunt cam mărișoare,asta 

înseamnă că pe lângă stâlpi ei mai ocupă ceva din domeniul public? 

Domnul primar:ei folosesc suprafața aceea,apoi rămâne efectiv un metru,cât se ocupa.Mai vine 

un transformator,care cred ca se va monta pe DJ201C,care se va monta la iesirea din 

Adjudeni,ultima casa pe partea stângă,pentru a avea posibilitatea să se mai facă o extindere ân 

zona Livada. 

Domnul primar:îmi pare rău de fundătura Islazului,pentru că am cerut acelor cetățeni care aveau 

proprietăți acolo să aducă actele.Toti au vrut,a fost o persoana care a vrut ,abia anul trecut sa 

cedeze acea  suprafața. 

Domnul președinte de ședinta:s-a lamurit.Cine este pentru acest proiect?14 voturi,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu 

drept de uz și servitute,a suprafeței de 685,40 mp teren din domeniul public al comunei 

Tămășeni 



Domnul președinte de sedință:este vorba de Borcana Stufului.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 817,50 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Borcana-str.Salcâmilor.Comisiile:favorabil.Cine este 

pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 625,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Tămășeni,str.Căprioarei.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 1231,20 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de fundătura Stadionului.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 757,60mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Adjudeni,str.Trandafirilor..Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 1332,40 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Adjudeni,str.Mușcatelor.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 656,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Adjudeni,str.Garoafelor.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării de către SC DELGAZ GRID SA  ,cu drept 

de uz și servitute,a suprafeței de 1513,80 mp teren din domeniul public al comunei Tămășeni 

Domnul președinte de sedință:este vorba de Adjudeni,str.Panseluțelor.Cine este pentru?14 voturi 

,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de 

canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

Domnul președinte de ședință:domnul primar ,câteva cuvinte despre acest proiect. 

Domnul primar:este vorba de extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare acolo unde nu 

este.Trebuie trecute prin consiliul local.Proiectul este foarte mare,îl voi duce la București pentru 

aprobare și finanțare.Partea noastră de cofinanțare este de 800 mii lei. 

Domnul președinte de ședință:discuții pe marginea acestui subiect.Domnul Parțac Octavian. 



Domnul consilier Parțac Octavian:mai spuneți încă o dată valoarea proiectului? 

Domnul primar:22 milioane de lei. 

Domnul președinte de ședință:acest proiect acoperă tot necesarul? 

Domnul primar:nu îl acoperă pe tot,undeva la 90 %.Ne-am rezumat acolo unde este populat.Va fi mai 

greu pe stăzile asfaltate si betonate,dar cu utilajele acestea noi se va face.În proiectul acesta nou se va 

duce până la limita de proprietate conducta de branșare.Cetățeanul să poată plăti doar până la limita 

de prorietate.Nu știu dacă există vreo cale legală de finanțare celor care nu au canalizare.Logic ca cei 

care au apă prin lege este obligatorie reteaua de canalizare. 

Doamna Busuioc Maria:o fosă ecologica,în locul canalizării? 

Domnul primar:dacă ești legat la apă este obligatoriu să te legi și la canalizare . 

Domnul președinte de ședință:este si mai ieftin.Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este 

,,pentru,,?14 voturi,,pentru. 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

25.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 

investiţie  „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în 

comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

Domnul președinte de ședinta:sunt discuții?nuSupunem la vot .Cine este ,,pentru,,-14 

voturi,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

26. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional 

pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația 

Națională "Apele Romane" ,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă 

electonică-S Sir.061,,a terenului  în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000mp,propietatea 

domeniului public a comunei Tămășeni 

Domnul președinte de ședință:proiect inițiat de domnul primar. 

Domnul primar:este vorba de o sirena electronica,care in caz de se rupe un baraj,inundații,există 

o stare de urgență,ele se vor deschide automat și vor întiința populația despre un dezastru.La 

Tămășeni va fi după terenul de sport ,amplasată  pe teren,propretatea consiliului local iar la 

Adjudeni,pe terenul de sport. 

Domnul primar:service-ul va fi asigurat tot de Apele Române? 

Domnul primar:nu ,ei se vor ocupa. 

Domnul președinte de ședință:se pune la dispoziție,doar terenul, doar 49 mp.Supunem la vot 

acest proiect?14 voturi,,pentru,,. 

27. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional 

pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația 

Națională "Apele Romane" ,cu titlu gratuit pe durata existenței obiectivului,,Sirenă 

electonică-S Sir.060,,a terenului  în suprafață de 49 mp,din totalul de 20000mp,propietatea 

domeniului public a comunei Tămășeni 

Domnul președinte de ședință:este vorba de Adjudeni,bazar.Supunem la vot proiectul de 

hotărâre.Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre. 

Domnul președinte de ședință dă citire cererii venite din partea doamnei Dorcu 

Mariana,administrator la SC TRANSCARPATIA SRL,prin care solicita solicită achiziționarea 

fostei Grădinițe din satul Adjudeni și a terenului de sport,unde se desfășoară activitatea de 

transport la SC Transcarpatia SRL.Este o cerere care ne.a fost adusa la cunoștință, este pusa în 

discuții,doar,atât. 



Domnul președinte de ședință:Discuții.Se înscrie la cuvânt domnul consilier Cantaciu Emanuel 

Petru. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel Petru:având în vedere ca,comuna Tămășeni nu dispune de 

foarte multe spații,in momentul actual,și necesitatea dezvoltării unei grădinițe este,pentru că 

grădinița actuală își desfășoară activitatea în 2 schimburi,nu văd oportună darea in administratia 

privata,mai ales vândută ci aș vedea oportun construirea unei noi grădinițe iar spațiul unde este 

grădinița actuală să devină un spațiun verde,pentru că în satul Adjudeni nu are un spațiu,unde să 

se desfăsoare activități,de exemplu la hram.Aceasta e părerea mea. 

Doamna consilier Dorcu Ancuța Iolanda:aici vreau să intervin și eu.Doamna în cauza plătește de 

atâta timp și nimeni nu s-a oferit pentru locul acela,gradinița se poate folosi si in spațiu actual,se 

poate reamenaja.Eu chiar nu am nimic împotriva. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel Petru:gradinita se poatre face si cu etaj,nu neaparat să ai 

spațiu mare. 

Domnul președinte ședință:asta a fost parerea domnului Cântaciu,subliniind faptul că  acel spațiu 

putea fi refolosit pentru aceeasi destinație,și nu se cade să înstrăinîm (părerea dumnealui)acel 

teren ultracentral pentru o activitate privata. 

Domnul consilier Giurgilă Petru:stăm acolo cu o clădire care are deja 100 de ani,vrem să facem 

ceva frumos într-o comuna ,dar stăm tot asa.Dânsul nu o să investească niciodată pe clădirea 

altuia.Tot o da,2,3 ani,5 ani.Dumeavoastră ati investi? 

Doamna Dorcu Angelica:având în vedere că spațiul acela e folosit de mai multi ani de o 

societate,când a fost închiriată grădinița nu mai funcționa acolo.Se spune că  nu încap,dar atâtia 

ani au încăput și acum când numărul copiilor este foarte mic.... nu stiu..Când erau mai multi 

copii s-a închiriat.Nimeni nu investește dacă  nu are o siguranță.Clădirea este veche,se 

deteriorează pe zi ce trece. 

Domnul președinte de ședință:cine are un punct de vedere să il spună.Este un subiect foarte 

dificil.Într-un fel ar trebui dat,într-un fel nu ar trebui dat,pentru că zonele centrale ar trebui 

păstrate de primărie,să aibă punctul ei acolo.Poate ne gădim la un proiect. 

Domnul Iosub Iosif:tinând cont că activitatea pe care o desfășoară ne reprezintă pe toti din 

comunitate...mi se pare ceva normal. 

Domnul președinte de ședință:dacă i se vinde va face ce va dori el,poate să îi schimbe 

destinația,nu e un lucru nou.Repet,pe de o parte este îndreptățit și ar fi bine să i se dea,pe de o  

parte ar trebui să nu cedăm,acel teren este al primăriei.E greu să mă pronunț personal,fiecare are 

un punct de vedere.Poate nu s-a facut nimic până acum dar poate există un proiect pe viitor,poate 

la anul domnule primar,poate primarul ce o să vină după dumneavoastra și acel spațiu care este  

al comunei acum, nu trebuie să... 

Domnul primar:din punctul meu de vedere,dar nu decid eu decideți dumneavoastră,dacă ar fi să 

nu fie vândut,el va fi în închiriere,va rămâne o ciupercuță veche acolo,deservește toată 

comunitatea,el nu va putea să facă nimic în ea,chiar dacă ai concesiona.Referitor la ce spunea 

domnul Cântaciu,am discutat cu parohul și spunea că a trecut acel termen de monitorizare al 

grădiniței,construită prin nu știu ce fonduri de la Banca Mondială,au trecut anii de 

monitorizare,iar începând de la anul,biserica ne dă terenul din spatele grădiniței unde este terenul 

de fotbal și aici să rămână in spațiu si verde si grădiniță.Aici unde e Gabi e prea în drum.E vorba 

de câțiva zeci de metri pătrați.Nu poți să faci o grădiniță elegantă acolo.Ea este în evidențele 

Ministerului învățământului.Dacă veti ajunge să hotărâți să o vindeți,va trebui avizul Ministerul 

Învățămîntului.Dumneavoastră hotărâți. 

Domnul președinte de ședința:da,strică aspectul de centru. 



Domnul primar:primăria ar puta să facă ori o grădiniță înghesuită,ori un spațiu de închiriere,care 

să fie domeniul public și să il închiriez apoi lui.Se merită să investin miliarde ca să dai în chirie? 

Domnul consilier Dumea Emilian:nu se votează cererea ca să se facă un proiect de hotârâre? 

Domnul primar:pănă la proiect de hotărâre este cale lungă, sunt evaluări, avize.E departe.Sunt 

licitații,cine nu știie câti pot să vina,nu e chiar simplu. 

Domnul președinte de ședință:primăria va trebui să facă un răspuns,de aceea s-a pus în discuție. 

Domnul primar:nu se nimic în calcul acum,doar dacă să vadă majoritatea dacă se vrea sau nu. 

Domnul consilier Dumea Cornel:ideea e că dacă există o majoritate care este pentru vânzarea 

acestui teren și clădire se fac pașii următori.Dacă nu,nu are rost să se mai consume resurse și 

energie. 

Doamna secretar:vreau să vă spun că, în Codul Administrativ,se prevede,în situația în care se 

ajunge la o hotărâre de dobândire sau înstrăinare a unui drept de proprietate,hotărârea se adoptă 

cu majoritate calificată,adică 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție,ceea ce înseamnă 10 

consilieri. 

Domnul președinte de ședință:ca să se dea un răspuns la cererea asta trebuie ,să avem un rezultat 

si acuma.Cine este pentru inițierea...... 

Domnul primar:unui proiect de hotărâre de înstrăinare a unui imobil ce tine de consiliul local. 

Domnul președinte de ședință:cine este pentru initierea unui proiect de hotărâre de înstăinare a 

fostei grădinițe de la Adjudeni?12 voturi,,pentru,,Cine se abține?1 vot abtinere(Antonică 

Marius)cine este ,,împotrivă,,? 1 vot ,,impotriva,,-Cantaciu Emanuel. 

Domnul președinte de ședință:punctele care au fost pe ordinea de zi au fost trecute,dacă mai este 

cineva care are de adăugat ceva. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:mi se pare extrem de nepotrivită ora 1 pentru o 

ședință,nu am reușit să stau cum trebuie la masă,copii de la grădiniță a trebuit să vorbesc cu 

altcineva,e mijlocul zilei,ori dimineață ori la 3 ,la 2 dar măcar să ne dați voie să mâncăm la 

prânz. 

Domnul primar:vă dau răspunsul:am zis că sunt 28 de proiecte pe oridnea de zi,am vorbit cu 

doamna secretară si am zis că ne prinde 4 după amiază,o să dureze foarte mult.A fost doar o 

exceptie .Rămâne ora 3. 

Domnul președinte de ședință:încheiem ședinta.Succes în ceea ce faceti! 

 

Domnul președinte de ședinta:ședinta este încheiată. 

Ne asumam veridicitatea celor consemnate. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       MARIUS ANTONICĂ 
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                                                                             ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 
 

 



 
 

 

 


