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                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  10.02.2022 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.40 din 04.02.2022,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  15 consilieri locali. 

Domnul primar:buna ziua domnilor si doamnelor consilieri și bine ne-am reintâlnit la 

o prima sedinta din anul 2022 unde vom avea noua proiecte pe ordinea de zi și o să votăm și 

noul președinte care să conducă ședința pentru că a trecut timpul și s-a epuizat vechiul 

președinte o să încep eu și o să supunem la vot alegerea noului președinte de ședință.Este 

propus domnul Cantaciu.Cine este pentru:-15 voturi ,,pentru.Abțineri,împotrivă-nu sunt.Cu 

unanimitate de voturi este ales domnul Cantaciu Emanuel.Dau cuvântul domnului președinte 

să conducă ședința. 

Domnul Președinte ședință Cantaciu Emanuel:Multumesc domnilor consilieri! 

Multumesc  domnule primar! Ne-am adunat astăzi în ședința ordinara a Consiliului Local al 

comunei Tămășeni,pentru a discuta mai multe proiecte de pe ordinea de zi.Voi da citire 

acestor proiecte și la urma o sa mai avem,daca doriti dumneavoastra,suplimentam ordinea de 

zi,,discutii  și doua cereri.Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi: 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării 

1 Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință 

2 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 20.12.2021 

3. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 22.12.2021  

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții 

5 Proiect de hotărâre privind   aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare  aferente 

investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,, 

6 Proiect de hotărâre privind    constatarea încetării din funcția de administrator al societății 

SC LOCALSERV COMTAM SRL  a domnului Frona Ion,numirea în funcția de 

administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Dancă Dan-Iosif 

și actualizarea actului constitutiv al societății 

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în 

comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022 

8 Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2022 

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii 



social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea 

de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata serviciilor prestate 

10 Raport privind activitatea asistenților persoanli ai persoanelor cu handicap grav în cadrul 

Primăriei comunei Tămășeni pe semenstrul  II ,2021 

Domnul președinte de ședinta Cantaciu Emanuel:aceasta este ordinea de zi.Va rog sa 

mai suplimentam ordinea de zi cu  un punct numit ,,discutii și doua cereri,,Votăm ordinea de 

zi și după aceea votăm suplimentarea.Cine este ,,pentru,, ordinea de zi?-15 voturi ,,pentru,, 

ordinea de zi.Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi?-15 voturi ,,pentru,,. 

Punctul 1- Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință-președintele 

de ședinta a fost ales la începutul ședinței. 

 

Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 20.12.2021. 

D-l președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  ordinară din data de 

20.12.2022 .Discuții?-nu sunt discutii.Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 15 voturi 

,,pentru ,, 

 

Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 22.12.2021. 

Dl președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  ordinară din data de 

20.12.2022 .Discuții?-nu sunt discutii.Cine este pentru?Se aproba procesul verbal cu 15 voturi 

,,pentru ,,Cine este împotriva?-nu sunt.Abțineri?-2 voturi abținere(Dorcu Ancuța și Parțac 

Ovtavian) 

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni 

pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. 

Discuții?Partac Octavian,Cantaciu Emanuel.Vreau să vă transmit că cine nu se înscrie la 

discuții nu va avea cuvântul.Dau cuvântul domnului Parțac. 

Domnul Parțac Octavian:domnule președinte o să iau cuvântul după dumneavoastră,înțeleg că 

aveti de facut un amendament! 

Domnul președinte de ședință:eu am de făcut un amendament la lista de investiții.Voi și citi 

lista de investiții,dacă se uita cineva să știe despre ce este vorba: 

-reabilitare Gradinita Tămășeni în vederea obținerii autorizatiei ISU 

-finanțare sala de sport Adjudeni,com.Tămășeni,județul Neamț 

-amanajare teren de sport sat Tămășeni,com.Tămășeni,jud.Neamț 

-extindere retele electrice in comuna Tănășeni 

-extindere  sistem de supraveghere video stradal in comuna Tămășeni 

-extindere sistem de alimnentare cu apa și extindere retea de canalizare în com.Tămășeni 

-modernizare DJ 201C cu piste de biciclete rigole  în com.Tămășeni 

-modernizare străzi prin asfaltare în com.Tămășeni 

-modernizare strada Mare în com.Tămășeni,jud.Neamț 

-covor asfaltic pe DJ 201C 

-statii de reincarcare in com.Tămășeni,jud.,Neamț 

-pista de biciclete pe DC 178 comuna Tămășeni 

La aceasta lista de investitii as vrea ca la capitolul 74 pct.7 să adaug o investitie minima 

pentru buna circulatie pe străzile comunei și pentru păstrarea lor în condiții minime de 

circulație și anume:as dor sa montez un limitator de inaltime pentru 3,5 m, pentru a putea 

stopa circulația autocamioanelor ce depasesc,în primul rând  7,5 t tone,pentru ce a fost 

proiectat drumul respectiv si totodata  si viteza cu care se deplaseaza aceste autoutilitare.Cred 

ca suma necesara  va fi 10 mii lei.Trebuie facut proiect ,studii. 

Domnul primar:unde să fie acest limitator? 



Domnul președinte de ședință:Acest limitator sa fie la intrare dinspre Lutca spre 

Tămășeni.Specific că aceasta limitare nu inseamna ca cine va avea nevoie de balast sau de 

beton nu vor putea turna în curtile lor.Exista acces de pe drumul  judetean, se poate merge  

foarte usor.Doar că vom putea sa stopam anumite transporturi care sunt in primul rând ilegale 

și agabaritice.Atât am avut de spus ,as dori sa ridic la vot acest amendament .Daca sunt 

discutii pe tema lui,daca ati inteles în totalitate ce vreau să fac,vă mai pot explica. 

Doamna consilier local Busuioc Maria:nu știu,nu sunt suficiete doar indicatoarele?  

Domnul președinte de ședință:după cum vedeți indicatoare sunt de când s-au facut 

drumurile.Avem indicator la Gradinita,este pus lângă stâlp,specifica  3,5-7,5 t si  înaltimea 

daca nu ma insel.Dar 7,5 tone este ,iar poliția văd că nu-i interesează drumurile comunei 

nicidecum drumul judetean,se parchează în continuare pe trotuare.Trebuie să punem o 

limitare,să începen de undeva.Mai sunt si alte drumuri din comuna unde se parcheaza si se 

descarca camioane de gabarit ,foarte mari.Se strică toate drumurile. 

Domnul Giurgilă Petru:unde îi scoate pe acestia,în afara comunei? 

Domnul președinte de ședință:nu,nu îi scoatem în afara,pot descarca si de pe drumul 

județean.Este destul de lat,sunt parcări,pot descărca și aici în spate și așa camioanele stau 

parcate zi și noapte,au unde să descarce nu e asta o problema.Doar trebuie să facem ceva.Dar 

nu trebuie să dam alti bani să reparam drumurile.Supun la vot amendamentul meu.Cine 

dorește să mă susțină?Eventual la următoarea rectificare bugetară.,când va fi,cred că va fi în 

luna mai,se vor aloca bani de acolo.Acum momentan vreau să începem procedura și la 

următoarea rectificare bugetara se vor aloca bani de acolo.Cine este pentru amendamentul 

meu?9 voturi ,,pentru,,Cine este împotrivă?-nu sunt voturi împotrivă.Cine se abține? 6 voturi 

,,abținere,, 

Domnul consilier Parțac Octavina:am constatat că în bugetul de anul acesta sumele de bani 

sunt limitate,nu sunt bani pentru investiții mare parte din bani merg pentru salarii,asistenți 

sociali,plata datoriilor accumulate anii trecuți,am decis să nu facem un amendament pentru a 

suține aceste nevoi ale cetățenilor,bazându-ne pe buna credință a  aparatului de conducere al 

primăriei a com.Tămășeni,  vrem doar sa le aducem  în vedere ,unele dintre ele pentru prima 

data,așa cum le-am constatat si noi și așa cum le-au prezentat cetățenii:e vorba despre 

gradinita de la Tămășeni,nevoia de a asigura o alta intrare,am observant că în comuna sunt 

doua treceri de pietoni pe drumul județean care traversează comuna,una se află  in apropierea 

străzii Izvoarelor,este o trecere de pietoni care se termina in sanț,ori acoperim șanțul ori 

mutăm trecerea de pietoni,sunt chestiuni care nu necesită sume imense de bani ,apoi ,în urma 

lucrătilor care s-au facut pe str.Unirii  la podul peste potica  ,dacă ati vazut balustradea a  

rămas foarte jos este un pericol pentru copii mici sau pentru cei care traversează pe 

bicicletă,pentru că bănuiesc că nu mai respect standardele,dacă ar fi să luăm un standard din 

constructii ar trebui să fie 1,20 dar nu are nici un metru acolo,cred că poate fi sudat mai sus 

respectiva balustradă. 

Domnul primar:o modificare de genu,nu știu,cred că va trebui avizul consiliului județean 

pentru că este proprietatea lor.Vom face o adresă și le vom explica.Chiar daca noi il avem in 

perioada de garanție trebuie avizul lor sau chiar un acor  pentru că este proprietatea consiliului 

județean. 

Domnul consilier Parțac Octavian:vroiam să vă mai atrag atenția cu privier la nevoia de a  

amenaja în cât mai scurt timp,sunt multe străzi intens locuite:strada stejarului, 

str.Siretului,str.Brândușelor,str.Izvoareșlor,s-a venit cu șanțuri până la strada principala,pe 

strada principală sunt alte șanțuri și din cauza aceasta cei care vor să intre sau vor să iasă 

trebuie să aștpte,și așteaptă în stradă mașina ca să intre  sau să iasă celălalt,blochează 

traficul.Pentru fluidizare trebuie acoperite,trebuie găsite niște soluții,fiecare străduță luată 

punctual și vazut ce se poate face.Si o ultimă chestiune despre care vroiam .....am constatat că 



clădirea veche a primăriei ,desi e lipită de clădirea acesata nouă și frumoasă are în continuare  

usșa aceea foarte veche. 

Domnul primar:anul acesta văruim,reparam clădirea și atunci  o să schimbăm și ușa cu ocazia 

aceasta. 

Domnul președinte de ședință:acum vom vota proiectul de buget,cu amendamentul care a fost 

votat ,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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

 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare  aferente investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni , com.Tămășeni, 

jud.Neamț,, 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. 

Discuții?nu sunt discuții 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind    constatarea încetării din funcția de 

administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL  a domnului Frona 

Ion,numirea în funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL 

a domnului Dancă Dan-Iosif și actualizarea actului constitutiv al societății 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. Discuții? 

Doamna secretar:actul constitutiv? 

Domnul președinte de ședință:actul constitutiv nu l-am găsit. 

Domnul consilier Parțac Octavian:este de modificat doar numele administratorului ,nu? 

Domnul președinte de ședință:aveți un cv al domnului și cu ce vine în fața noastra.A mai fost 

administrator undeva? 

Doamna secretar pune la dispoziția consilierilor locali actul constituiv,anexa la prezentul 

prooiect de hotărâre. 

Domnul viceprimar:a lucrat in construcții. 

Domnul consilier Parțac Octavian :are firma lui,probabil e administrator. 

Domnul viceprimar:nu,e angajat. 

Domnul consilier Parțac Octavian:eu am auzit numai cuvinte frumoase despre băiatul acesta, 

Domnul președinte de ședință:în urma anexei pe care o avem în față,a actului constitutiv avem 

discuții ceva?amendamente?nu avem.Între timp am primit CV domnului Danca Dan,conform 

cv experienta in administratie nu exista dar pentru ce este nevoie la administrarea societății eu 

cred  că este suficientă experienta care este. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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

 

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al 

riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022 

 Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. 

Discuții?Nu sunt. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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



 

Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru 

acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan 

Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata 

serviciilor prestate 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. 

Discuții?Parțac Octavian 

Domnul consilier Parțac Octavian:aș vrea să adresez o întrebare domnului primar,pentru că nu 

am vazut mentionându-se în proiect.Pentru anul trecut au fost îngrijite un nr de 52 de persone 

,pentru  anul acesta s-a mărit cumva targhetul. 

Domnul primar:pentru anul acesta nu este același număr de personae,nu scrie acolo câte 

persoane?cu posibilitate de a fi cât mai multi,pentru că sunt foarte multi bătrâni are doresc să 

discute sau să se administreze un medicament.Sunt mult mai multi decât au fost.Am putea să 

o întrebăm pe doamna Ana. 

Domnul  consilier Parțac Octavian:am văzut că s-a marit suma,dar nu știu dacă s-a mărit din 

cauza creșterii  salariilor? 

Domnul primar:ar  putea ajunge la 60,pentru că suma e un pic mai mare.În jur de 60 și a mai 

mers Dana astăzi la vreo 2,3.La început nu vroiau dar după ce au auzit de serviciile 

dumnealor,toți si-ar dori îngrijire la domiciliu. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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

 

Punctul nr.9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț 

pe anul 2022 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Comisiile? Favorabile. 

Discuții?Nu sunt. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

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

 

Punctul nr.10.Raport privind activitatea asistenților persoanli ai persoanelor cu 

handicap grav în cadrul Primăriei comunei Tămășeni pe semenstrul  II ,2021 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Nu sunt. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?15 voturi 

,,pentru,,  

Punctul.11.Dicuții. 

Domnul președinte de ședinta:voi da citire la două cereri și o înștiințare. 

,,Subsemnata Dorcu Mariana ,în calitate de adminsitator la SC Transcarpatia Srl cu sediul în 

sat Adjudeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,vă solicit să îmi aprobați închirierea unui teren de 

3000 mp ce se află pe strada Traian,lângă terenul de sport Tămășeni pentru parcarea 

autovehiculelor.Societatea deține foarte multe autovehicole și avem nevoie de spațiu 

suplimentar pentru parcarea acestora.Rog consiliul local să stabilească perioada maximă 

pebntru care se poate închiria terenul.,,Să discutăm această cerere. 

Domnul primar:spațiul este lângă terenul de sport,vis-à-vis de dânsul,șângă terenul de 

sport.Acolo sunt 2 hectare,cu tot cu terenul de sport.De la terenul de sport mai sunt încă 57 de 

ari-5700 mp din care el dorește doar 3000 mp. 

Domnul consilier Parțac Octavian:nu este teren devălmășie acolo? 



Domnul primar:nu.Este proprietatea consiliului local.După acel teren este pășune.Acolo sunt 

20 mii mp cu tot cu terenul de sport. 

Domnul președinte de ședință:dacă sunteți de acord o să facem un proiect,să stabilim și o 

condiție. 

Domnul primar:o discutați, 

Domnul consilier Antonică Marius:deci 5700 mp e suprafața,dar nu vrea toata.  

Domnul primar:o să vă spun eu de ce nu trebuie toata suprafața.Intenționăm să facem o sala 

de sport și la Tămășeni.Și vreau să vă spun că sala de sport de la Adjudeni este scoasă la 

licitație de luni după amiaza,termenul de înscriere este până le 22 februarie iar cel care va 

câstiga licitația  are un  termen de execuție termen de 12 luni .De executie,da. 

Domnul consilier Parțac Octavian:cele 12 luni încep din momentul în care se termina licitația? 

Domnul primar:din momentul când se dă ordinul de începere a lucrărilor.Din câte știu eu nu 

au fost alocate sumele.Din acel moment trec 12 luni.Dar odată ce este scoasă la licitație,nu 

poți să spui că nu.Chiar dacă vor întârzia ,din câte știu eu nu au fost alocate sumele.De la 1 

aprilie se poate da și ordinul de începere,bănuiesc.Vom vedea.Dar cu siguranță anul aceasta. 

Domnul Antonică Marius:intenționați să faceți o sala de sport și la Tămășeni? 

Domnul primar :da.Încape acolo.Rămân 2700 mp,dar nu trebuie mai mult,doar nu facem sala 

mai mare de 3000 mp.Poate ca cea de la Adjudeni,într-o formă mai mica sau la fel de mare.. 

De aceea nu putem să riscăm să dăm tot terenul în chirie.Daca vreti sa-l dați,dumneavoastraă 

hotărâți. 

Domnul consilier Antonică Marius:alt teren mai aproape de sat? 

Domnul primar:doar dacă facem o achiziție de la biserică,terenul din spate unde a fost fabrica 

de pâine,am înțeles că biserica are  niște teren.Dacă l-ar vinde,primăria și consiliul local să 

facă o achizitie de teren și să facem o sala de sport acolo.Alt teren nu exista.Nu există teren la 

dispozitia consiliului local sau a comisiei locale. 

Domnul consilier local Antonică Marius:locul unde se face iarmnarocul,unde se fac 

scrânciopele? 

Domnul primar:este pășune devălmășie. 

Domnul președinte de ședinta:aici pe strada spicului? 

Domnul primar:da.păsune devălmășie. 

Domnul consilier local Antonică Marius:aici unde se pun scrînciopele,eventual un schimb 

între primărie și .... 

Domnul primar:m-ați intrebat de teren și eu v-am spus,nu există altul. 

Domnul președinte de ședință:acum discutăm cererea,lăsăm următoarele investitii pe mai 

târziu. Supunem la vot cine este pentru continuarea cererii?Cine este pentru initierea unui 

proiect de htărâre?15 voturi ,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință:trecem la următoarea cerere: 

,,Subsemnatul Pintilie Valentin,cetățean român,născut în 88,domiciliat in Timișoara,în calitate 

de asociat unic al societății, am hotărât să donez imobilul 55249 situat în județul Neamț,UAT 

Tămășeni  în suprafață măsurata de 1429 mp  situat în extravilan,către comuna Tămășeni 

,pentru a face parte din domeniul public al comunei Imobilul a rezultat ca urmare 55249 a 

dezmembrării  54123 conform referatului de admitere cerere 246/2021.Intentionez să fac o 

iunvestitie in comuna Tămășeni prin construirea unei hale cu suprafata de 6000 mp,dar în 

primă fază vor fi construiti 1200 mp destinată depozitării de articole pirotehnice și înfiintarii 

unei linii de asamblare biciclete.Investitia ca atare va aduce beneficii consiliului local , 

comunitatii și va aduce plus valoare zonei. 

Doamna consilier Dorcu Ancuta:unde vine? 

Domnul primar:vis a vis CAP,cum e păsunea,se termina pasunea,este un canal după acel canal 

e parcela aceea mare de pământ și tocmai în capat .Acolo unde tine agregatele de 

balastiera,până a ajunge la Neculai ,chiar in capatul tarlalei. 



Domnul consilier Antonica Marius:a cui e terenul? 

Domnul primar:l-a cumpărat de la un cetățean  din Tămășeni.Din pământul pe care l-a 

cumpărat donează 1400 mp,drumul pe care il face pănă la proprietate.Are 350 mp pana ajunge 

la proprietate.De la drumul comunal pănă la proprietatea lui.Este exact intre canale,este 

canalul principal care vine de la Traian și se duce spre Chipărus și celalalt canal care vine 

pănă în drum.Este proprietar si cedeaza pentru domeniul public,noi să îi oferim un sprijin să-i 

facem  o cale de acces,pentru drum momentan.15-20 de masini de balast.V aramâne domeniul 

public pentru totdeauna.Am mai avut un caz,acolo unde nu este curent electric.Dundatura 

Islazului. 

Domnul președinte de ședință-:ca să poată comuna Tămășeni să facă ceva trebuie să fie 

domeniul public. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:nu se vede de după mască,dar zâmbesc un pic.Acum 2 

ani când am spus că zona aia să devina.. 

Domnul primar:nu ați spus de zona aia,ati spus de pășune 

Domnul consilier Parțac Octavina:aproximativ zona aceea unde o sa se facă hala aceasta ,când 

propunea, să se faca un parc industrial sau să punem la dispoziția oamenilor care vor să 

investească atunci toata lumea sau o parte din...a spus că e zona inundabila. 

Domnul primar:nu am vorbit de zona inundabila,pentru că ne ducem dintr-o parte in alta,am 

vorbit de pasunea devalmasie și spuneati că din pășunea devălmășie să faceți o zona 

industriala.Nu din proprietățile oamenilor.Credeti că vor vinde toti oamenii si sa investești ? 

nu vand oamenii.Vorbeam doar de zona păsune devalmasie.Vorbim doar de proprietate. 

Pășunea devalmașie  

Domnul consilier Parțac Octavian:vorbesc de zona respectiva pe care unele persoane  supunea 

că e nepotrivită pentru astfel de investiții cum că ar fi o zona inundabilă,mlăștinoasă,nu poti să 

faci acolo nici un fel de investitii.Uite că un privat poate să facă o investiție. 

Domnul consilier Antonică Mariusa:foarte bine!să facă! 

Domnul primar:mai găsești să cumperi 10 ari,15 ari. 

Domnul președinte de ședință:o să mai avem în discuție această investitie,va trebui să facem 

cum a zis si domnul primar,va trebui să inițiem un proiect de hotărâre și să supunem la vot 

inițierea unui proiect de hotărâre pentru calea de acces a acestei societăți.Cine este ,,pentru,,14 

voturi,,pentru,,Cine se abține? -1 vot abținere ,domnul Iosub Iosif .Cine este impotriva?nici un 

vot impotriva. 

Domnul președinte de ședintă:mai dăm citire unei înștiințări. 

Doamna secretar general:nu este înștiințare. 

Domnul președinte de ședință:unei hotărâri judecătorești.Comunicare hotărâre civila.Nu o să-i 

dau citite la toată pentru că o gasiti dumneavoastra ulterior:,,pentru aceste motive în numele 

legii ,hotărăște:admite exceptia de inadmisibilitate a cererii de anulare  a adresei trimise de 

Institutia prefectului jud.Neamț.Admite în parte actiunea civila formulată de reclamanta SC 

Lucov prest SRL cu sediul procesual ales la cab.av.Filip și Mihaila ,cu sediul in Piatra Neamt 

,jud.Neamț în contradictoriu cu pârâții UAT Tămășeni, Prin primar,Consiliul Local al 

com.Tămășeni,ambii cu sediul in com.Tămășeni,și Instituția Prefectului jud.Neamț,cu sediul 

în jud.Neamț,str.Alexandru cel bun,nr.27.Anuleaza Hotărârea Cosiliului Local 

Tămășeni,nr.45/25.05.2021.Respiunge ca inadmisibilă cererea de anulare adresata cu nr.5744 

/10.05.2021 și adresă  nr.7254/22.06.2021 emisă de  Institutia Prefectului-jud.Neamț.Cu drept 

de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.Pronunțată astăzi,28.10.2021 prin punerea 

soluției la dispozitia părților prin mijloacele grefei,conform art.396 din Cod de procedura 

civila.Mai pe scurt,domnul primar,va rog! 

Domnul primar:asta este venita din 27.01,dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să facă 

contestatie până săptămâna viitoare,inclusiv miercuri.Este discoteca de la Tămășeni,care au 

fost.. toate discuțiile de anul trecut.O să urmeze să vină și cealaltă care este la 



Transcarpatia,dar a fost mai tărziu.Ele au fost împărțite în doua.Aceasta a fost la un 

judecator,cealalta fost la alt judecător.Deci a anulat hotărârea de consiliul care a fost făcuta in 

data de 25.05.2021. 

Domnul președinte de ședinta:este chirias,unde se da discoteca,pentru... ani.Se anuleaza 

ultima hotărâre care a venit de la prefectura. 

Domnul consilier Antonică Marius:de aici la Consiliul local  a plecat aprobat,a plecat bine. 

Domnul primar:prefectura a dat să revocam,noi am revozat-o pentru că era un ordin al 

prefecturii,dânșii ne-au dat în judecată și au câștigat. 

Doamna con silier Dorcu Angelica:a plecvat pentru că voi ati spus că noi nu votăm,că nu e 

legal.De aceea s-a dus în judecată și fiind două societăți diferite,doi judecători diferiti ,au 

ajuns la aceeași conscluzi  că de facpt hotărârea de consiliu era legala  și era corectă,dar dacă 

așa s-a vrut s-a ajuns unde s-a ajuns. 

Domnul consilier Antonică Marius:nu noi,prefectura a dat înapoi .Nu prefectuira a dat 

inapoi?de aici a plecat și s-a votat. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:a plecat,dar având în vedere că au fost multe discuții s-a 

mers nu stiu de ce .... 

Domnul președinte de ședință:aceste fiind apuse declar  închei ședința de astăzi. 

Ne asuma responsabilitatea celor consemnate. 
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