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Nr.10969/26.11.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi 26.11.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.229/19.11.2021 ,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  13 consilieri locali ,lipsesc nemotivat doomnul Dumea 

Emilian și domnul Iacob Marcel, 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-na președinte de ședință,Busuioc Maria,da citire ordinii de zi,după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 

02.11.2021 

 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2021 

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de declarare a stării de 

insolvabilitate,scoaterea din evidență contabilă a persoanelor insolvabile și 

trecerea lor într-o evidență separata  

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

4 Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea nivelurilor valorilor 

impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna 

Tămășeni,jud.Neamț 

Initiator, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico 

economici pentru proiectul ,,Modernizare strada Mare,sat 

Adjudeni,com.Tămășeni,județul Neamț,, 

Inițiator, 

Ștefan Lucaci 

 

6 Privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unitatii 

Administrativ Teritoriala comuna  Tămășeni, judetul Neamț, pentru 

RCS&RDS  S.A. in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii 

retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura 

necesare sustinerii acestora 

 

Inițiator, 

Ștefan Lucaci 

Ordinea de zi suplimentara propusa prin Dispozitia primararului comunei nr.230/25.11.2021: 

 

 

 

 

 



1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de 

concesiune nr.6105 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău 

Elena 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

2. 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de 

concesiune nr.6106 din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău 

Florin 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

3. 

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către cabinetele de 

medicină de familie a cotei-părți indiviză din spațiile de folosință 

comună,pentru realizarea obiectului de activitate specific specialității 

medicale 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024 

Primar: 

Lucaci Ștefan 

           D-na președinte de ședinta,avem si o suplimentare la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local. 

Domnul Cantaciu Emanuel:citiți suplimentarea! 

Doamna președinte de ședinta dă citire suplimentarii la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Tămășeni.Fata de bugetul initial acesta se suplimenteaza cu suma de 54 mii 

lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,dupa cum urmeaza adică cu 54 de mii de lei. 

          Sunteți de acord?Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 13 voturi ,,pentru,,. 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 02.11.2021 

D-na președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta extraordinara din data 

de 02.11.2021.Sunt discuții?.Nu sunt discuții..Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 12 voturi 

,,pentru ,,Abțineri?-1 vot abținere –d-l consilier Bulai Emanuel 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2021  

 Initiator Primar Lucaci Ștefan 

           D-na   presedinte de sedinta :Avizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-na Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu se inscrie nici un 

consilier la cuvânt. 

           D-na președinte de ședinta:supunem la vot proiectul cu amendamentele aprobate? 

- Cine este pentru ? 12 voturi,,pentru,, 

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

          Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,, 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de declarare a stării de 

insolvabilitate,scoaterea din evidență contabilă a persoanelor insolvabile și trecerea lor într-o 

evidență separata  

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

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

la toate cele trei comisii. 

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

consilier Cantaciu Emanuel Petru. 

          Domnul consilier Cantaciu Emanul:eu aș vrea să propun la acest proiect,pentru că am înțeles ca pe 

termen de 5 ani  se trec in evidență separată și când vor avea venituri se vor retrage eu propun ca aceste 

persoane să presteze muncă în folosul comunității. 

 Domnul primar : persoanele care sunt apte de munca li se trimit dosarele în judecătorie iar 

judecătorul decide.Aceste persoane probabil că sunt care nu pot sa facă muncă în folosul comunității.Nu 

prea sunt de acord cu amenzile acestea și vin polițiștii și le pun amenzi.Am avut discuții de n... ori cu 

dumnealor si am spus să nu pună amenzi pentru că îngreunează consiliul local.Punând amenzi și 

neputând să le încasezi îngreunează consiliul local.Nu vor să înțeleagă, nu știu de ce.Vezi un bătrân de 



80 de ani,îi pui amendă…rusine!vezi un om necăjit sau unul care nu îl duce capul,îi pui amendă ,la fel 

..rusine! 

           D-na președinte de ședinta:supunem la vot proiectul de hotărâre! 

- Cine este pentru ? 13 voturi,,pentru,, 

           Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru”,, 

            4.Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 

fiscal 2022 în Comuna Tămășeni,jud.Neamț 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

           D-na  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-na Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.D-l Cantaciu Emanuel 

Petru 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel Petru:s-a schimbat ceva,că nu am observant? 

Domnul primar:nu ,doar în raport cu inflația,nici un cent nu s-a marit nici o taxă!. 

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

-Cine este pentru ?”13 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,,. 

            5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru 

proiectul ,,Modernizare strada Mare,sat Adjudeni, com.Tămășeni, județul Neamț,, 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

D-na  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-na Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Domnul Antonică 

Marius. 

Domnul consilier Antonică Marius :văd aici s-au ajustat în sus niște prețuri,cum s-a ajuns la 

suma aceasta,50 % mai mult? 

Domnul primar:când s-a facut proiectul,s-a facut pentru fiecare intrare 4 m,nu s-a măsurat sunt 

proprietăți care au 6 m,sunt care au 5 m de rigola,sunt care au 7 m de intrare în proprietăți iar nu s-a 

prevăzut în proiect zona centrală a satului Adjudeni,strada Mare face  legătura cu centru până la primul 

monument care face legătura cu strada Florilor,deci și pe stânga și pe dreapta considerând-o zonă 

centrală,acolo au fost prevăzute intrări doar la porți și atunci am suplimentat cu rigola pentru că e zona 

centrală.Sunt sărbători,sunt zilele de târg,bazar..... 

Domnul Cantaciu Emanuel:parchezi o mașina. 

Domnul primar:exact.De aceea s-a suplimentat.Rigola este foarte scumpa,30-40 de lei de 90 de 

cm.De aceea s-a ajuns la pretul acesta,nu au fost prevăzute de la început.A fost o eroare ,să zic! 

Domnul Antonică Marius :de proiectare. 

Domnul primar:de proiectsre,nu am fost noi puțin atenți ar fost fost bine de prima data. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:am văzut că pe strada respectivă este o vale ca sa zic asa.De la 

început ați prevăzut ca acolo să nu fie sanțuri deloc?? 

Domnul primar:de la început pentru ca nu are unde să se duca apa.Dacă am fi facut șanțuri ar fi 

fost mult mai grav pentru acei oameni care stau acolo,pentru că ar fi venit apa și din partea dinspre 

Săbăoani și din partea de la biserică  și să-i  inunde pe acei oameni.Am lasat mai bine asa,fără 

șanțuri.Nu ai cum ,nu are unde se duce apa de acolo.Unde a mers până acuma va merge la fel și de 

acum. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:se aduna multa apa în fața la Gabi Dorcu,în față la Grădiniță. 

Domnul primar:acolo se acumulează apa când sunt ploi torențiale,am vazut peste tot se umple si 

prin orașe și peste tot.Nu ai ce să-i faci la o apă rapidă care este o data ,de doua ori pe an.Nu gasești o 

soluție.Pentru că și apa aceea ,toată se duce în vale la noi.Nu ai unde să o duci în altă parte.Când sunt 

ploi torențiale ,în jumatate de ora. 

Domnul Antonică Mariu:poate ar fi soluții dar nu sunt la îndemână și costa foarte mult. 

Domnul primar:nu ar fi problema costurilor,ci soluția care ar fi m-ar interesa! 



Domnul Parțac Octavian Iosif:până se găsește o soluție am vazut de multe ori pe cei de la firma 

Consiliului Local,Local Serv care acționau cu pompe. 

Domnul primar:o singură familie este afectata,în spate la Gabi Dorcu pe strada Grădiniței,ori 

acolo o sa facem niste drenuri adânci,dar tot nu o ia.O sa vedem pe strada Providenței să găsim o soluție 

să ducem apa în Cătină ,era un canal.Il vom săpa,o să găsim o soluție de preluare a apei pluviale.Pentru 

casa aceea se va gasi o solutie.Aceea e singura familie care are probleme 

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

- Cine este pentru ?”13 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,,. 

Doamna secretar:aici,dacă ați observant este o eroare materiala la numerotarea articolelor,se va 

numerota corespunzător.În total hotărârea va avea 3 articole.S-a început cu numărul 2 dar se va 

numerota cu numărul 1. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea 

Unitatii Administrativ Teritoriala comuna  Tămășeni, judetul Neamț, pentru RCS&RDS  S.A. in 

vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a 

elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

D-na  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

D-na Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu sunt . 

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

- Cine este pentru ?”13 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,,. 

         7.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6105 din 

4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Elena 

Initiator Primar Lucaci Ștefan 

D-na  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

           D-na Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Domnul Cantaciu 

Emanuel. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:teoretic nu trebuia să avem și contractul inițial,anexat?Nu se 

schimbă absolut nimic la preț? 

Domnul primar:nu.Doar se face prelungirea. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:prelungirea cu prețul din 2013. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:scrie prețul!Este trecut si prețul. 

Doamna secretar :în anexa este trecut prețul. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:cu indicele de inflație,ceva? 

Domnul viceprimar:la cabinetele medicale nu vad rostul. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel Petru:ei iși iau banii de la stat pe fiecare persoana și crește 

în fiecare an! 

Domnul primar:știți cum este domnul Cantaciu,dacă le impui medicilor chestia aceasta cu 

mărirea prețului,știți ce spune:,,eu plec,am unde să mă duc!,,Eu nu îmi asum nimic!Sunteți legislativul 

faceti ce vreti! 

Domnul consilier Antonică Marius:pe cât timp s-a facut prelungirea? 

D-na președinte de ședință:prelungirea contractului de concesiune se face cu jumătate din 

perioada sa inițială,respectiv 4 ani adică până la 4.11.2025.Se menține redevența la 2,5 euro 

mp/luna.Celelalte clauze rămân nechimbate. 

           D-na președinte de ședință-mai sunt discuții?Nu mai sunt.Supunem la vot acest proiectul de 

hotărâre: 

- Cine este pentru ?”12 voturi,,pentru,, 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:mă abțin. 

Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru,,. 



8.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.6106 

din 4.11.2013 încheiat cu Cabinet Medical dr.Jurcău Florin 

Inițiator primar:Lucaci Ștefan. 

Doamna președinte de ședință:avizele?-favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?-nu sunt 

discuții.Supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?”12 voturi,,pentru,, 

Doamna președinte de ședință Se abține cineva?-domnul Cantaciu. 

Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru,,. 

9.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către cabinetele de medicină de 

familie a cotei-părți indiviză din spațiile de folosință comună,pentru realizarea obiectului de 

activitate specific specialității medicale 

Inițiator primar:Lucaci Ștefan. 

Doamna președinte de ședință:avizele?-favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?-nu sunt 

discuții.Supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?”13 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,,. 

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 

Inițiator primar:Lucaci Ștefan. 

Doamna președinte de ședință:cu 54 de mii suplimentarea. 

Doamna președinte de ședință:avizele?-favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?-nu sunt 

discuții.Supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?”13 voturi,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru,,. 

D-na 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,   

       Maria BUSUIOC 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL COMUNEI,  

                                                                                         Alina –Cristina  CĂLIMAN  

 

 
 

 


