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     PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 25.05.2021 în sedinta ordinară  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.100/19.05.2021 şedinţă ce are loc  ,în sala de 

festivitati de la sediul Primariei com. Tamaseni începând cu orele 15.00. Se constată şi se 

înregistrează prezenţa a  15 consilieri locali . 

Domnul presedinte de ședință: Buna ziua!Bine ați venit la ședința consiliului local de astăzi ,unde 

avem pe ordinea de zi 17 proiecte pe ordinea de zi. 

Se dă citire ordinii de zi: 

 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 

22.04.2021 

 

2 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul 

Local nr. 36 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de 

închiriere pentru imobilul „Clădire  Grădiniță Adjudeni”, 

aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

3 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul 

Local nr. 37 din 22.04.2021 privind prelungirea contractului de 

închiriere pentru un spaţiu cu  suprafaţa de 377 mp,  amplasat  în 

imobilul „Clădire  Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând 

domeniului public  al Comunei  Tămăşeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 

31.03.2021 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare 

locală 2021-2027 a comunei Tămășeni,județul Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și 

acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

7 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 

„Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna 

Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, a Contractului 

de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid 

S.A., in vederea implementării acestuia 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

8 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 

„Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, comuna 

Tămășeni, județul Neamț-zona Fundătura Islazului”, a 

Primar, 

Lucaci Ștefan 
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Contractului de Asociere și a Contractului de Cofinanțare cu S.C. 

Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia 

9 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de 

confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la 

acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei 

de energie electrică zona Caprioarei, comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

10 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de 

confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la 

acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei 

de energie electrică zona Salcamilor, comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

11 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de 

confirmare adresată DELGAZ GRID S.A., referitoare la 

acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei 

de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

12 Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii contractului 

pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite 

de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri 

din bugetul local, pentru anul 2021, pentru plata serviciilor 

prestate 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

13 Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui 

ajutor de urgenta 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

14 Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui 

ajutor de urgență 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

15 Proiect de hotărâre privind  acordarea a unui ajutor de urgență Primar, 

Lucaci Ștefan 

16 Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită către  SC 

APAVITAL SA Iași, a terenului pentru construcția noilor 

investiții aferente ,,Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în periosda 

2014-2020,,teren aparținând domeniului public al Comunei 

Tămășeni,, 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

17 Proiect de hotărâre privind completarea anexelor la HCL 

nr.32/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021 la SC Localserv Comtam,,SRL 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

 

 

 Domnul președinte de ședință:supun  la vot proiectul ordinii de zi.Cine  este ,,pentru,,?Se 

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

Domnul președinte de ședință: 

 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 22.04.2021 

D-l președinte de ședinta:sunt obiecțiuni?nu sunt obiecțiuni.Supunem la vot.Cine este pentru?-15 

voturi,,pentru,,. 

 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 36 din 22.04.2021 

privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire  Grădiniță 

Adjudeni”, aparţinând domeniului public  al Comunei  Tămăşeni 



Se înscriu la cuvânt domnul primar și doamna secretar. 

Doamna secretar:în conformitate cu prevederile art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administativ că aduc la cunoștință că în calitate de secretar al comunei nu am contrasemnat  

hotărârile de consiliul local nr.36/22.04.2021 și nr.37/22.04.2021 privind prelungirea contractelor 

de închiriere motivat de faptul că în conformitate cu prevederile Hotărârii de consiliu local 

nr.2/31.01.2021,acestea erau expirate, respectiv la data de 26.07.2020 pentru  Transcarpatia și 

20.09.2020 pentru Lucovprest.De asemenea va aduc la cunoștința că solicitarea avizului de 

legalitate de la prefectura s-a solicitat motivat de faptul ca s-au dat actelor normative care au stat la 

baza adoptării lor ,diferite interpretări.De aceea s-a solicitat avizul de legalitate și nu din alt motiv. 

Domnul primar:așa cum am spus si ședința trecuta proiectele 7 și 8 ar fi bine să nu fie scoase de pe 

ordinea de zi pentru că până la urmă nimeni nu a făcut nici o ilegalitate,eu nu știam de Codul 

Administrativ,nu sunt jurist dar se bat cap în cap codul administrativ si codul civil,unul îți dă voie 

și unul nu îți dă voie.Dacă era  să fie ceva din partea noastra că nu este voie nu le puneam pe 

ordinea de zi,fapt care consider că ar fi fost mai corect scoaterea de pe ordinea de zi a celor două 

proiecte și să fi votat mai bine abținere sau împotrivă cum facem de obicei la alte ședințe,nu să 

creem un precedent,așa am gândit-o eu.Si 2,nu am găsit în codul administrativ acea stintagmă nu 

votăm.Da ,împotivă sau abținere dar nu votăm,pentru că așa am văzut că a scris doamna secretar 

în procesul verbal pentru că nu mai știam ce s-a discutat în ședința respectiva.Consider că ar fi fost 

mai corect așa.Nu înțeleg chestia asta cu nu votăm.Poti să spui dacă exista un motiv,eu nu 

cunoșteam sau nimeni nu cunoaște dintre noi că nu-i voie,că s-a schimbat,nu s-a schimbat,să 

venim cu o explicație nu..nu votăm.Asta înseamnă din punctul meu de vedere că nu participăm la 

o ședință.Te  abții,motivezi prin faptul că...este cu totul altceva.Asta a fost.Multumesc. 

Doamna secretar:vroiam să va mai spun că în conformitate cu prevederile art.136,toate proiectele  

care se inscriu pe ordinea de zi trebuie însoțite de referate de aprobare,rapoartele 

compartimentelor de resort și avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate.De 

asemenea putem constata că în ședința de astazi toate proiectele care sunt înscrise pe ordinea de zi 

îndeplinesc consdițiile pentru a fi supuse dezbaterii si aprobării,în cazul în care doriți în consiliul 

local. 

Domnul președinte de ședință:discuții-nu sunt.Supunem la vot 

Cine este ,,pentru,,?15 voturi,,pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  15 voturi ,,pentru,, 

 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 37 din 22.04.2021 

privind prelungirea contractului de închiriere pentru un spaţiu cu  suprafaţa de 377 mp,  

amplasat  în imobilul „Clădire  Cămin Cultural Tămăşeni”, aparţinând domeniului public  

al Comunei  Tămăşeni 

Doamna consilier Dorcu Angelica:eu ma abțin de la vot la proiectul numărul 3.Noi am aprobat 

procesul verbal prima data și acum nu e punctul 2? 

Suntem la punctul 3. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:la punctul 2 nu am vazut să se voteze. 

Doamna consilier Dorcu Ancuța:mai înainte s-a votat. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:da ,și aprobarea procesului verbal? 

Domnul primar și domana secretar:s-a votat prima dată. 

Doamna secretar:dumneavoastra vă abțineti la punctul 3? 

Doamna consilier Dorcu Angelica:da 

Domnul președinte de ședință:discuții-nu sunt.Supunem la vot? 

Cine este ,,pentru,,?14voturi,,pentru,,.Cine se abține?-1 vot abținere-doamna consilier Dorcu 

Angelica. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  14 voturi ,,pentru,, 



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

cheltuieli al comunei Tămășeni la data de 31.03.2021 

D-l președinte de ședință:discuții-nu sunt discuții.Supunem la vot .Cine este ,,pentru,,?14 

voturi,,pentru,,.abțineri?1 vot abținere-d-l Cantaciu Emanuel. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a comunei 

Tămășeni,județul Neamț 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii. 

D-l președinte de ședință:discuții?se înscrie la cuvânt domnul Cantaciu Emanuel. 

Domnul consilier Cantaciu Emaneul:am văzut această strategie,apreciez ceea ce scrie în ea însă nu 

am văzut acolo cum am putea să ajutăm domeniul privat pentru a putea să îi aducem în zonă și a 

dezvolta.Cred că ar fi fost ok să găsim niște terenuri,care am putea să le concesionăm sau să le 

cumpărăm 

Domnul consilier Dumea Emilian:pe 4 ani să le concesionez,nu? 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:v-ați înscris la cuvânt?lasați-mă să îmi exprim cuvântul.Să  le 

concesionăm sau să le cumpărăm pentru a putea ajuta domeniul privat. 

Domnul primar:interesanta ideea dumneavoastră.Faptul că ține de banii pe care îi avem și bugetele 

pe care comunitatea le are este un pic greuț.Am putea găsi,este o zonă foarte bună pentru 

investiții,nu vorbim de pășune pentru că pășunea este devălmășie și niciodată nu se va putea face o 

investiție acolo.Am putea face un parc dar nici așa,ca să faci o achiziție la terenul devălmășie,e 

Ionescu ,Vasilescu și drum,toți au aceeași vecinătate și niciodată nu se poate construi pe el.Sunt 

terenuri care pot fi achiziționate si după să dezvolti o zonă industială mai mare.Dacă o să fie bine 

la anul ne putem gândi  la o achiziție de genul.Vă mai spun ceva pentru că am avut o întâlnire în 

care am propus achiziționarea a ceva la ceea ce s-a gândit și domnul Octavian și noi toți,însă a fost 

ideea dânsului:o grădiniță –after school în care răspunsul a fost asa:dar ce vreți să o cumpărați ca 

să o vindeți cum i-ați vândut lu Gabi Dorcu?și atunci am ieșit din ședință.Am martor pe domnul 

consilier Giurgila.Am ieșit din ședință și am plecat.La fel se va întâmpla și dacă vom face pe viitor 

o achiziție pentru a dezvolta o zonă.Da ce primarul vrea să facă achiziție de terenuri ca să vină să 

facă alții ...?deci discuții de genul...dacă vom face împreună și scăpăm acele lucruri de injurii 

aduse unei persoane.Pentru că se aduc injurii unei persoane ,nu instituției ceea ce nu este 

corect.Dacă vrem să facem cum am spus de la început un consiliu care face ceva pentru 

comunitate da,dar nu suntem pentru alte alterese,nu este corect.Acele interese trebuie să fie la 

timpul potrivit.Aștia 3 ani de zile care îi avem împreună hai să facem ceva pentru comuna asta.Nu 

să fugărim investitorii,nu să le dăm la picioare pentru a acapara alte chestii.Eu asa spun si sunt de 

acord pentru chestia aceasta.Foarte frumos. 

Domnul președinte de ședință:alte discuții?Atunci supunem la vot .Cine este ,,pentru,,?15 

voturi,,pentru,,. 

 Se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ,,pentru,, 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire al riscurilor în 

comuna Tămășeni 

D-l președinte de ședință:Avizele?Favorabile de la toate cele 3 comisii.Discuții?Domnul Antonică 

Marius 

Domnul consilier Antonică Marius:la acest proiect,citind materialul pentru a pregăti ședința,am 

remarcat si am spus-o și înainte de ședință.Domnul Emilian,am înțeles că el se ocupă.Trebuie 

actualizate lucrurile acolo,în materialul primit ...e din urmă tare,sunt nume care nu mai există 

deloc,sunt societăți care nu mai există deloc și remarc aspectul că trebuie actualizate,trebuie 

ajustat  din urmă......e de ani de zile 

Domnul primar: au fost discuții.... 



Doamna secretar:va rog să spuneți exact unde ... 

Domnul președinte de ședință:ca să nu mai punem proiectul pe altă ordine de zi să modificăm 

acum printr-un amendament. 

 

Domnul consilier Antonică Marius:materialul primit este din urmă,de ani de zile nu este 

actualizat.Nu e de anul trecut...eu sunt nou în consiliu dar,se nominalizează societăți nici nu mai 

sunt societățile acelea,sunt alte societăți noi.De exemplu societatea soției nu e,societatea lui 

Octavian nu e. 

Domnul președinte de ședință:atunci scoatem de pe ordinea de zi.Sunteți de acord să punem în 

ședința următoare proiectul?Toți consilierii locali sunt ,,pentru,, 

Doamna secretar:domnul primar,sunteți de acord să retrageti de pe ordinea de zi proiectul? 

Domnul primar:dacă spune că nu este conform și nu l-a reactualizat îl scoatem de pe ordinea de zi 

și în ședința următoare il supunem la vot. 

 

7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, 

comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Strada Stufului”, a Contractului de Asociere și a 

Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

 

8 . Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețele electrice, localitatea Tămășeni, 

comuna Tămășeni, județul Neamț-zona Fundătura Islazului”, a Contractului de Asociere și 

a Contractului de Cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestuia 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

 

9.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată DELGAZ 

GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea extinderii rețelei 

de energie electrică zona Caprioarei, comuna Tămășeni, județul Neamț 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

 

10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată 

DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea 

extinderii rețelei de energie electrică zona Salcâmilor, comuna Tămășeni, județul Neamț 

 Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

 

11. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea scrisorii de confirmare adresată 

DELGAZ GRID S.A., referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinanţarea 

extinderii rețelei de energie electrică zona Stadionului, comuna Tămășeni, județul Neamț 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 



Domnul primar:aici nu știu ,la aceste străzi care vor fi cu extindere pentru curent electric dacă au 

apărut toate,mi nse pare că mai sunt 2 sau 3 apoi ei vin cu oferta care va fi supusă consiliului 

local.Din câte știu eu faptul că sunt zone care nu sunt rentabile pentru E-on.Ei o sa facă o oferta 

pentru fiecare stradă în parte.Pe strada asta,spun ca o sa fie rentabilă o să fie cofinanțarea mai 

mică.Pe acele străzi care este o casa,dau un exemplu cum este în livadă,o casă aici ,una acolo,nu 

este nici o casa construită,acolo cofinanțarea o să fie mai mare,nu știu ce sumă,o vom supune 

consiliului local la timpul potrivit și în raport de cum vom avea finanțare așa o să le dăm banii.E 

bine ca facem extindere.Ei spun că după o perioadă de 5 ani de zile ,dacă va fi rentabilă acea 

zona,banii se vor redistribui înapoi. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel;De unde ne dăm seama? 

Domnul primar:e facut un studiu.Aici este o casa si de aici până aici nu este nici o casa.Sunt cereri 

să se construiască dar numai după ce facem rețeaua electrică.Câți oameni au construit în perioada 

de 5 ani?dacă s-au construit 7,8 casă atunci partea de cofinanțare o să o primim înapoi.Dar numai 

după 5 ani. 

Domnul consilier Antonică Marius?s-a întâmplat lucrul acesta ,s-a dat înapoi undeva bani? 

Domnul primar:este o lege nouă.Dacă ne aducem a minte în celălalt consiliu ,când s-a facut lungul 

vântului investiția s-a facut cu partea de finanțare toată a consiliului local.Noi făceam proiectul,noi 

scoteam la licitație,toate.Ori acum nu mai avem voie.Consiliul Local să plătescă studiile ,partea de 

cofinanțare care nu convine Eon-ului.Ei fac licitațiile ,ei vin cu firmele lor,noi nu avem nici o 

treaba.Orice modificare o face eonul.Cum să dai o autorizație de constructie.El spune vreau 

minimul de condiții:curent.Apă mă duc la ivor și iau o sticlă cu apă.Si atunci trebuie să îi ajutăm 

Domnul consilier Parțac Octavian:corect.Indiferent cât ne costa. 

 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de 

servicii social-medicale specializate oferite de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iasi și 

alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2021, pentru plata serviciilor prestate 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Domnul primar:este o sumă de bani mai micuța,pntru că nu s-a încadrat în bugetul local și vom 

face o rectificare să completăm suma și dacă e nevoie și mai sunt oameni care vor să fie asistați 

acasă atunci ei au lista deschisă pot să fie oricâți din comuna.La rectificare vom veni cu partea de 

finanțare  cât mai este cazul. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

 

13. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenta 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discuții?domnul consilier Cantaciu Emanuel. 

Domnul consilier Antonică Marius:un pic de explicații ar trebui pentru punctele acestea. 

Domnul consilier Cantaciu Emannuel:conform hotărârii din 9.06.2020 am votat un regulament pe 

baza caruia se acorda aceste ajutoare.Nu este valabil acel regulament?de ce trebuie să mai aducem 

în ședință? 

Domnul primar:pentru că 2 proiecte de pe ordinea de zi,este vorba de Magdici și de 

Pitirici,depășesc acele sume de bani pe care le încasează ei și dacă am da un ajutor de urgență am 

încălca acea hotărâre de consiliul local.Dacă dumneavoastră doriți să faceți actul acesta de caritate 

pentru o familie sau pentru altele atunci va trebui să facem o hotărâre de consiliul de schimbare a 

acelor normative pe care noi le-am facut în hotărârea de consiliul în mandatul trecut,.Deci pentru 

acest motiv pentru cele 2 persoane nu se pot da ajutoare.Acum hotărâți,dacă doriți putem face un 

proiect de hotărâre de schimbare a hotărârii de consiliul local de schimbare  și să nu ținem cont de 

sume.Aici mai apare o problema pentru că e posibil să fie personae care au nevoie de un ajutor de 

urgență chiar dacă are să spunem o pensie de 15,16  sau 2000 lei.Poate să apară o operație foarte 



grava,un cancer sau etc doamne ferește și să nu putem să-i dam un ajutor pentru că nu îndeplinește 

condițiile. 

Domnul președinte de ședință:la proiectul nr.13 este vorba de Pitirici Silvia. 

Domana secretar.solicită un ajutor pentru repararea casei în care locuiește. 

Domnul primar:nu se poate pentru că ea a facut și un proiect de demolare.Ce să-i mai 

dai?Depășesc veniturile din familie. 

Domnul consilier Antonică Marius:la momentul actual nu i se poate din cauza aceasta.Eventual o 

să analizăm și modificăm dacă se va crede de cuviinta. 

Domnul președinte de ședință:atunci supunem la vot proiectul. 

Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

14. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a unui ajutor de urgenta 

Domnul președinte de ședință:este vaorba de domnul Magdici care este aici în sala.Mai multe 

detalii va da doamna secretara.Ce suma a cerut,ce… 

Domnul primar:a mai fost o cerere a domnului Magdici despre un carucior si a cerut o suma 

de..cât domnul Magdici?1500 lei.Vroia un cărucior electric.Dacă considerați că puteți să-l 

ajutati,decidem si….Dar la fel va trebui schimbată hotărârea consiliului local ca să se poata 

încadra. 

Domnul consilier Antonică Marius:deci este punctul 14?Si dumnealui e la punctual 14.Nu se 

încadrează la momentul actual. 

Domnul primar:la momentul actual nu se încadrează. 

Domnul președinte de ședința:domnul Magdici în ședință nu aveti voie să vorbiți 

Domnul Magdici eu am zis nu am dat cu parul,dacă este este,dacă nu… 

Domnul consilier Dumea Cornel:nu este explicația în referatul de aprobare…. 

Domnul consilier Antonică Marius:dar dânsul nu înțelege…. 

Domnul președinte de ședință:domnul Magdici va dam afara din sala,va rugam liniste 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 14 voturi ,,pentru,,. Abțieri?1 vot 

abtinere(Dorcu Ancuța) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 14 ,,pentru,, 

 

15. Proiect de hotărâre privind  acordarea a unui ajutor de urgență 

Domnul președinte de ședinta:este vorba de Medves Mihai. 

Domnul primar:după porecla este vulpita de la Adjudeni,stă în capatul satului ,ultima casa înainte 

de a ajunge la cimitir. 

Doamna secretar:solicita ajutorul pentru afecțiuni grave cu care a fost disgnosticat și care necesită 

tratament. 

Domnul primar.mai pe româneste e un cancer de colon. 

Domnul consilier Partac Octavian.solicita un ajutor în valoare de ? 

Domnul primar:nu spune. 

Domnul consilier Antonică Marius:s-a stabilit la 2000 lei. 

Domnul președinte de ședință:da 

Doamna secretar.în proiectul de hotărâre este 2000 lei. 

Domnul președinte de ședință:pănă la 2000 sau 2000? 

Domnul primar:până la 2000 de lei.Are ancheta sociala,are intrări ieșiri din spital 

Domnul președinte de ședință:sunteți de accord cu ajutorul în valoare de 2000 lei? 

15 voturi ,,pentru,, 

 

16.Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită către  SC APAVITAL SA Iași, a 

terenului pentru construcția noilor investiții aferente ,,Proiectului Regional de dezvoltare a 



infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020,,teren aparținând 

domeniului public al Comunei Tămășeni,, 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

17. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor la HCL nr.32/22.04.2021 privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la SC Localserv Comtam,,SRL 

Domnul Președinte de ședință: avizele?favorabile.Discutii ?nu sunt discuții. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 15 voturi ,,pentru,,.  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  voturi 15 ,,pentru,, 

Președinte de ședință: alte discuții cu privire la ședință?nu sunt.Declar ședința  încheiată. 

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       ȘTEFAN ANTONICĂ 
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