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Nr.8201/28.09.2021 

 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  28.09.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.185 din 21.09.2021,şedinţă ce are loc la sediul 

Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00 

         Se constată şi se înregistrează prezenţa a  15 consilieri locali. 

Domnul președinte de ședință: bine ați venit la ședința de astăzi. Ordinea de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 

14.09.2021 

  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 

Viceprimar, 

Antonică  Ștefan 

1,2,3 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data 

de 30.06.2021 

Viceprimar, 

Antonică  Ștefan 

1,2,3 

4 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de Administraţie ale 

unităților de învățământ din comuna Tămășeni 

Viceprimar, 

Antonică  Ștefan 

1,2,3 

5 Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentatilor 

Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea  calității  educatiei în unitățile de 

învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni 

Viceprimar, 

Antonică  Ștefan 

1,2,3 

6 Proiect de hotărâre  privind aprobarea casării mijloacelor fixe din 

patrimoniul comunei Tămășeni 

Viceprimar, 

Antonică  Ștefan 

1,2,3 

 

Domnul Parțac Octavian Iosif:daca putem suplimenta ordinii de zi cu punctul,,Discuții,, 

Domnul viceprimar:supunem la vot,cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu punctul ,,discuții,. 

Cine este pentru? se aproba suplimentarea ordinii de zi cu 15 voturi ,,pentru,,. 

Domnul președinte de ședinte:supunem la vot cine este pentru  ordinea de zi,cu  discuții? Cine este 

pentru? se aproba  ordinea de zi cu 15 voturi ,,pentru,,. 

 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 14.09.2021 



Domnul președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  extraordinară din data de 

14.09.2021.Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 13 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-2 voturi 

abținere(Cantaciu Emanuel și Dumea Emilian) 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Domnul președinte de ședință :Bulai Emanuel : Avizele? Favorabile. Discuții? Nu sunt.        

Domnul 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”,, 

Punctul nr.3.Proiect de hotărăre privind privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni ,la data de 30.06.2021 

Domnul  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei 

comisii.Discuții.Nu sunt . Supunem la vot acest proiectul de hotărâre: 

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

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

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

Punctul nr.4.Proiect de hotărăre privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

Tămășeni în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni 

Domnul  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

Domnul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 

Se înscrie la cuvânt domnul consilier local Parțac Octavian Iosif . 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif: Tămășeni propun pe colega noastra Dorcu Ancuța pentru 

Scoala Tămășeni. 

Domnul consilier Antochi Iulian:și pe Busuioc Maria al doilea reprezentant . 

Domnul viceprimar:data trecuta pe Adjudeni a fost Dancă Ștefan și Bulai Emanuel daca sunteti de acord 

sa fie.Eu propun pe Bulai Emanuel și Dancă Ștefan la Scoala la Adjudeni. 

Domnul presedinte de ședință:Mai sunt alte propuneri? 

Domnul 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”,, 

Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentatilor Consiliului Local al 

comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea  calității  educatiei în unitățile de 

învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni 

Domnul  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 

Domnul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 

Domnul Antonică Ștefan:propun pe Busuioc Maria și pe Bulai Emanuel. 

Domnul Antochi Iulian :va intra in conflict de interese daca este si in consiliul de administratie si in... 

Domnul Antonică Marius:ar putea fi colegul Octavian. 

Domnul Antonică Ștefan:il propun pe domul Emilian la Adjudeni. 

Domnul Dumea Emilian:eu o propun pe doamna Dorcu la Tămășeni. 

Doamna secretar:daca sunt mai mult de doua propuneri trebuie să folosim buletine de vot. 

Domnul Dumea Emilian:eu imi retrag propunerea. 

Domana secretar:ca propuneri sunt domnul Partac la Tămășeni și domnul Dumea la Adjudeni,da? 

          Domnul 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”,, 

Punctul nr.6.Proiect de hotărăre privind privind aprobarea casării mijloacelor fixe din 

patrimoniul comunei Tămășeni 

Domnul  presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 



Domnul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu sunt. 

Domnul presedinte de ședință: Daca nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   supun la 

vot proiectul de hotarare .  

Domnul președinte de ședință- supunem la vot acest proiect de hotărâre: 

- Cine este pentru ? 15 voturi.Se aproba proiectul de hotarare cu 15 voturi ,,pentru”,, 

Punctul nr.6.Discuții 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:am două chestiuni pe care vreau sa le aduc in atentia 

dumneavoastra: 

1.câțiva cetățeni mi-au semnalat faptul că sunt probleme la asfaltul  nou turnat pe strada principala în 

unele zone diferenta dintre asfalt si marginea santului este destul de mare ,chiar acolo unde sunt rigole si 

nu este deloc tesit.Ce putem face ca zona aceea sa fie mai putin periculoasa? 

Domnul Antonica Ștefan;:o să chemăm dirigintele de șantier si executantul să vedem daca este greseala 

de proiect sau asa trebuie sa fie.Poate ne ajuta domnul inginer 

Domnul Parțac Octavian:sunt locuri unde diferenta este foarte mare si este destul de periculos cand vrei 

sa cobori sau sa urci. 

Domnul  viceprimar:la intrarea în prooprietăți peste tot e tesit. 

Domnul Parțac Octavian:nu e peste tot.În mare parte e facut.Mai sunt si locuri unde s-a scăpat.Noi de 

acum înainte ce putem face ca să remediem problema? 

Domnul viceprimar:nu stiu daca e o problema,nu sunt inginer constructor dar eu zic ca daca am reduce 

,tesit cum se vrea,partea care e subțire o sa sara cand coboara masinile,asta este parerea mea.Dar o sa 

chemam dirigintele.Daca asa trebuie sa rama,sa asa ramane daca nu se modifica. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:în orice caz ceva trebuie facut,e periculos.Sunt si oameni cu 

handicap sunt si cu carut care e electric și nu poate sa iasa decât să ocoleasca. 

Domnul Parțac Octavian:deci transmit mai departe raspunsul acesta ca veți întreba dirigintele de șantier 

sa vedem daca gasim o solutie.Al doilea lucru pe care doresc să vi-l aduc în atentie se refera la faptul 

că,noi am scris si pe Facebook propunerea asta,dar propunerea asta nu vine ca o urecheala adresata 

cuiva,nu vine ca batut cu pumnul in piept ca am facut noi.Este o problema care a fost semnalata atât de 

părinți și profesori sau mă rog educatori,dar și noi vedem cu ochiul liber atunci când traversăm 

intersecția de acolo de la strada Liliacului ,strada Dumbravei și strada Unirii.Acolo la amiaza,când vin 

părinții să își ia copii de la gradinița se creează o aglomerație de la fara 20 până la 12,12 și un pic ,se 

creează o ștrangulare este și un bar în zona ,este și trecere de pietoni și propunerea noastra era ca la 12 

părinții să îți poată lua copii pe intrarea din lateral,de pe strada Liliacului.Pentru asta era nevoie de o  

amenajare simpla,o placă de beton și deschiderea porții ăleia.Nu am primit nici un fel de semnal din 

partea Primăriei de ce nu se dorește lucrul acesta,de ce este asa  de complicat sau ce pași trebuie facuti. 

Domnul viceprimar:nicăieri ,chiar dacă am face ca sa fie legal în partea aialalta intrarea trebuie pusă 

bariere să nu se iasa direct din curte în strada,acolo figurează strada,Normal masina  se parchează în 

lateral,iese pe partea principala merge pe trotuar se suie în masina si pleacă.Dacă omul nostru e comod 

și parchează în stația de autobuz,e partea a doua.Acolo e statie de autobuz unde parcheaza.Normal 

masinile se parcheaza in parcarea laterala,mers un minut pe jos ai luat copilul si ai plecat. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:vedem cu totii că nu se întâmplă lucrul acesta.Și numai anul acesta ci toti 

anii care au trecut.Bariera nu este nici in fața  intrarii din fata 

Domnul Giurgila Pertu:nicăieri nu se intra cu mașina în instituție. 

Domnul Parțac Octavian:nu am spus sa se intre cu mașina în instituție,am spus ca la amiaza,copii care 

ies de la gradiniță să poată iesi prin spate,dar acolo este o poarta care este pus lacat și lant pe ea.Doar 

atât deschisă poarta aia si turnat o placa de beton să poată iesi copii pe acolo iar părinții parchează pe 

strada aia,deci nu să intre cu  mașina in curte,daca asta ati înțeles.Nu asta am vrut să spun 

Domnul Antonică Marius:e vorba de mutarea iesirii pe  strada Liliacului. 

Domnul Dumea Cornel:noi trebuie să găsim o soluție la o problema de bun simt. 



Doamna Dorcu Ancuța:eu sunt un părinte din ala ,da mai comoda si parchez pe unde parcheaz,ca si altii 

,ca toti parcam acolo,pentru că nu ai unde să parchezi în altă parte.Deci daca ploua nu te duci sa 

parchezi la mama naibii ca sa iei copilul de la gradinița.Se iau copii pe trei etape. 

Doamna Dorcu Ancuța:noi când am avut copii la gradiniță am mers pe jos,nu îi duceam cu masina 

.Mersul pe jos....20 de pași nu face rău nimănui. 

Doamna Dorcu Ancuta:daca erau posibilitatile de acuma...Nu e vorba de asta! 

Domnul Antonică Marius:nu e vorba de parcare ci de aglomerarea care se formează,care ar putea să nu 

mai fie formata. 

Doamna Dorcu Angelica:oricum masina poti să o parchezi pe lateral. 

Domnul viceprimar:o sa luam in discuție cu doamna directoare,o sa vorbesc cu domnul primar să vedem 

ce putem face. 

Doamna Dorcu Ancuta:eu am vorbit cu doamna directoare si a spus ca s-a pus problema,dar trebuie 

discutata in consiliul local.Ea e de acord.Pentru ca si si ea a spus ca e foarte aglomerat. 

Domnul viceprimar pana nu betonezi,nu faci poarta mica,poarta mare pentru ca nu poti sa deschizi 

portile mari pentru ca toate masinile au parcat in curtea gradiniteti,o sa trebuiasca modificata 

poarta,poarta mare ,poarta mica,alee betonata si intrarea din fata o sa fie in spate 

Domnul Parțac Octavian:asta da raspuns! 

Doamna Dorcu Ancuta:sunt trei grupe,unii intra la 8,unii intra la 8 si un sfert,unii ies la 11 ,unii ies la 11 

fara un sfert,unii ies la 12 si tot aglomerat e. 

Domnul viceprimar: intrarea din fata sa fie in sparte.Normal intrarea ar trebui sa se faca odata,nu cum se 

face la noi unul la 8,unul la 8 jumate,unul la 9 fara un sfert unul il ia la 10,unul il ia la 11 

Domnul Partac Octvavioan:decalajul este facut de către profesori. 

Domnul viceprimar:decalajul  este cum se trezesc părinții. 

Doamna Dorcu Ancuta:nu e adevarat. 

Domnul Cantaciu Emanuel:la mine problema e simplă eu am adresat si o cerere către părimarie,daca 

unui consilier nu i se poate răspunde într-un termen rezonabil la o cerere nu stiu la ceilalti cetateni în cât 

timp se răspunde la o cerere.Este vorba despre acapararea unor anumite terenuri,fara acte,inclusiv 

terenuri in proprietatea privata.Este în spate la dig la Adjudeni,este un teren de paintbol acolo.Jocuri cu 

pusti.Are cineva proprietate dar a intrat altul peste. 

Domnul viceprimar :asta se merge in judecata. 

Domnul Cantaciu Emanuel:problema la care am facut sesizare si nu am primit răspuns. 

Domnul viceprimar:si acolo este tot proprietate privata.Langa fabrica de alcool.Nu este domeniul 

primariei,nu e domeniu privat,nu e domeniul primariei,nu e al primariei terenul.Sunt proprietati private 

acolo.Daca s-a suprapus cu un teren cu cineva sa se duca iar in judecata. 

Domnul Cantaciu Emanuel:eu după cadastru care l-am vazut penultima data ,cand s-a facut atunci,a fost 

un  proiect.Terenul respectiv aparea in domeniul primariei. 

Domnul viceprimar:o sa primiti si răspunsul scris.Deoarece nu avem angajat la  registru agricol,usor 

usor o sa va putem da si raspunsul in scris. 

Domnul Cantaciu Emanuel:ok.Multumesc! 

Domnul vicerpimar:asta e motivul pentru care s-a întârziat. 

Domnul președinte de ședință Bulai Emanuel: Dacă mai sunt discuții, dacă nu, declar ședința închisă. 

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       EMANUEL BULAI 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,  

                                                                                     ALINA CRISTINA CĂLIMAN 

 

 



 

 


