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Nr.2120/07.03.2022  

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  07.03.2022 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.53 din 01.03.2022,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  14 consilieri locali,lipsește nemotivat 

domnul consilier local Iacob Marcel. 

Domnul președinte de ședință:Cântaciu Emanuel-Petru:buna ziua domnilor si 

doamnelor consilieri ,ne-am adunat astăzi în ședință ordinară convocată de către administrația 

locala pentru a discuta următoarele proiecte de poe ordinea de zi: 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării 

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 10.02.2022 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de proiectare aferente 

investiției ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,Județul Neamț,, 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a 

probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct 

din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 

2022 

4 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Neamț,, 

5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și 

estimările pe anii 2023-2025  

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC 

LOCALSERV COMTAM SRL 

7 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență 

 

8. 

 

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

Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț 

9. Discutarea unei cererei 

 

Domnul președinte de ședinta Cantaciu Emanuel:.Cine este ,,pentru,, ordinea de zi?-14 

voturi ,,pentru,, ordinea de zi. 

Punctul 1- Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 10.02.2022 



Avize:favorabil de la toate cele trei comisii .Discuții?nu sunt discutii.Cine este pentru 

aprobarea procesului verbal?-14 voturi,,pentru,,.Se aprobă procesul verbal cu 14 voturi 

,,pentru,,. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de 

proiectare aferente investiției ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Tămășeni,Județul Neamț 

D-l președinte de ședință:Avizul comisiilor?favorabil de la toate cele trei comisii 

.Discuții?se înscrie domnul consilier Antonică Marius.Discutasem  cu  domnul primar 

amplasarea să fie în fața școlii că ar fi o mai potrivit ,dar intr-un final....se propune la 

Gradinița de dincolo,eu personal consider că în fața școlii ar fi mai potrivit. 

Domnul viceprimar:parcarea din fața școlii e tot timpul plina.Și spațiile de parcare 

trebuie să tot timpul libere.Ținând cont că în zilele de școala parcarea e plină,pierdem doua 

locuri de parcare. 

Domnul consilier Antonică Marius:și acolo vin pentru grădinița. 

Domnul viceprimar:acolo vin  și pleacă,nu stă mașina în parcare ca la școala.Daca te  uiti la 

scoala e plin,este centru comercial: este nevoie de parcare și pierdem doua locuri de parcare 

centrale care sunt importante. 

Domnul consilier Antonică Marius:mă gândescă,că dacă îmi iau mașină electrică să-mi 

fie ....Ar trebui să fie in zona de centru,dar ma  rog! 

Domnul președinte de ședință:doriți să faceți un amendament? 

Domnul consilier Antonică Marius:a fost la capitolul discuții.Am spus și data trecuta 

cand s-a vorbit despre asta ca ar fi mai potrivit. 

Domnul primar:acum eu nu țin neaparat.Când e vorba despre Tămășeni,nu decid 

eu,decideți voi și marea majoritate care sunteți din Tămășeni.Mulți au spus că de ce ar trebui 

să aglomerăm centrul în fața școlii,nu înțeleg.În momentul când ai amplasat aceasta stație 

poate să vina si din oraș și de oriunde și s-ar face o aglomerație în fața școlii.Dar până la urmă 

voi decideți! 

Domnul consilier Antochi Iulian:în fața școlii e plin tot timpul.Daca vii la 11 nu 

gășești un   loc de parcare.Daca ocupi 2,3 locuri cu statia de încărcare .... 

Doamna consilier Dorcu Ancuta: o să fie și pizzeria. 

Domnul consilier Antochi Iulian:și acolo o să fie tot zona centrala. 

Domnul președinte de ședință:.Cine este pentru?13 voturi,,pentru,,Abțineri?-1 vot 

,,abținere,,(Antonică Marius) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi,,pentru,, . 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în 

comisia de evaluare a probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat 

din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

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

Discuții?Dorcu Angelica și Antonică Ștefan. 

Doamna consilier Dorcu Angelica:aș vrea să propun pentru școala Tămășeni. 

Domnul primar:trebuie să ținem cont că este o noua lege venita,trebuie să aibă studii 

superioare,este obligatoriu. 

Domnul președinte de ședință:este vorba de membru și de supleant. 

Domnul Antonică Ștefan:aș avea o propunere:aș propune pe domnul Partac și pe 

domnul Cântaciu.Domnul Parțac să fie membru și domnu Cantaciu să fie supleant. 

Domnul primar:mai pot fi propuneri! 

Domnul consilier Parțac Octavian:ceva asemănător a fost ceva timp în urmă.Ce s-a 

schimbat de atunci? 



Domnul primar:s-a schimbat legea.A mai fost un concurs.Unul în septembrie și unul 

acum. 

Domnul primar:atunci nu s-a cerut studii superioare se cer acum. 

Domnul Parțac Octavian:în ce constă? 

Domnul Antochi Iulian:se face proba de interviu,la piatra impreuna cu colegii de la 

scoala,cu comisia de la scoala,membrii consiliului local și un domn inspector de acolo . 

Domnul Parțac Octavian:multumesc frumos,domnul viceprimar. 

Domnul președinte de ședinta:nu mai sunt alte  propuneri,și  eu sunt de 

acord,Multumesc. 

Doamna secretar :trecem la completare(se completează buletinele de vot). 

Domnul primar:ati mai fost! 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:eu am fost observator.Am fost membru în 

Consiliul de Adminsitratie la scoala.Aici inteleg că e vorba doar de un conscurs la Piatra . 

Domnul consilier Antochi Iulian:doamna director a luat proba scrisa si apoi este si 

proba interviului.Se formeaza o comisie. 

Doamna secretar general:un buletin pentru membru unul pentru supleant.Daca doriti il 

lasați nebarat daca nu doriti,il barati.Exact ca la alegerea vicelui. 

Domnul consilier Dumea Emilian:mai explicați o data! 

Doamna secretar general:sunt doua buletine de vot,unul pentru membru,unul pentru 

supleant.Sunt 2 propuneri.Daca sunteti de acord cu propunerile lăsați nebarat daca nu sunteti 

de acord,barați,taiati!Se trece la procedura de vot secret. 

În urma finalizarii votului comisia de numarare a voturilor formata din :Dumea Cornel 

,Dorcu Ancuta și Cantaciu Emanuel Petru a procedat la numararea voturilor ,constatand 

urmatorul rezultat: 

-d-l Parțac Octavian Iosif-14 voturi,,pentru,, 

-d-l Cantaciu Emanuel -14 voturi ,,pentru,,. 

Domnul președinte de ședință:trecem la următorul punct pe ordinea de zi. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Neamț,, 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel Petru:Discuții? Comisiile? 

Favorabile. Discuții?nu sunt discutii. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel Petru: Supunem la vot. Cine este 

pentru?14 voturi ,,pentru,,  

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

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni 

pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 

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

Discuții? Duimea Emilian: 

Domnul consilier local Dumea Emilian:vreau să propun un amendament,o completare 

la lista de investitii cu ,,Eliberare amplasament LEA 20 KW deviatie PTA3 Tămășeni în 

localitatea Tămășeni,județul Neamț,proiect in valoare de 330 mii lei la capitolul 

70.06.00.Investitia va fi acoperita prin diminuarea următoarelor cheltuieli: 

-30  mii de la cheltuieli materiale administratia publica locala 

-100 mii de la Amenajare teren de sport 

-200 mii lei de la Covor Asfaltic 

Domnul președinte de ședinta:pentru cei care ne vor urmări acest proiect presupune 

ingroparea firelor de medie tensiune? 

Domnul primar:da.Este vorba de cei 4 stâlpi care trec pe langa gardul scolii Tămășeni 

și pe o proprietate privata de lângă școala Tămășeni .Nu putem face aceasta investitie decât 

daca trecem cu cablul  subteran la linia de medie tensiune.Deci asta necesita o lucrare în afara 



terenului de sport de 330 mii lei.Trebuie să avem 12 m din toate părțile în jurul terenului de 

sport.Si atunci avem singura șansa să mergem  cu aceasta linie de medie.Altă solutie nu  este 

și chiar nu avem ce face.Dacă doriți atunci trebuie să facem aceasta lucrare suplimentara . 

Domnul președinte de ședință:supunem la vot amendamentul domnului Dumea 

Emilian.Cine este ,,pentru,,?14 voturi,,pentru,,amendament 

Domnul președinte de ședință:acum supunem la vot întregul proiect cu amendamentul 

domnului Dumea Emilian.Cine este ,,pentru,?,-14 voturi,,pentru,, 

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

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 al SC LOCALSERV COMTAM SRL  

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Avizele? Favorabile. Discuții?-nu 

sunt discuții. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: Supunem la vot. Cine este pentru?14 

voturi ,,pentru,,  

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

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență 

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

Domnul Antonică Marius:ce suma? 

Domnul primar :aici este vorba de acea fetita care este pe media,Daria.Noi  acolo am 

pus cumva o suma? 

Doamna secretar:nu am pus. 

Domnul primar:sunt pentru mai multe la situatii de urgența,dar dumneavoastra 

propuneti . 

Domnul primar:10 mii sunt. 

Domnul consilier Dumea Emilian:doamna contabil a spus ca 10 mii lei sunt. 

Domnul primar:da,se pot oferi. 

Domnul președinte de ședinta:deci o sa propun eu cei 10 mii lei pe care doamna 

contabil spune ca sunt disponibili 

Domnul primar:sa dea Dumnezeu să se facă bine.Daca o sa mai fie nevoie la 

urmatoarea rectificare.. 

Domnul Cantaciu Emanuel:propun cei 10 mii de lei.Cine este ,,pentru.,14 

voturi,,pentru.. 

Domnul primar:tot din banii astia pentru ajutoare de urgență sunt si pentru cei care 

implinesc 50 de ani de casatorie,noi am pus o suma de 6000 lei.Îi împărțim să vedem câti 

sunt. 

Domnul consilier Antochi Iulian:aia cu 25? 

Domnul primar:asteptati pînă la 50. 

Domnul consilier Antonică Marius:se ofera bani sau efectiv ceva? 

Domnul primar:dacă se face o achizitie de ceva,o diploma si restul lei.Să își 

cumpere.Din partea Consiliului local,nu din partea mea,se ofera o suma pentru toate familiile 

care au facut 50 de ani .Am înteles ca este cineva care a facut 60 de ani,este si pentru acea 

persoana. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel: deci sunt 10 mii pentru Daria,o 

suma de 6 mii pentru  persoanele care au implinit .. 

Doamna secretar:nu!nu intra aici.Era la buget. 

Domnul președinte de ședinta:acum votam proiectul de hotărâre privind acordarea 

ajutorului de urgenta pentru Daria.Cei 10 mii de lei pe care i-am propus eu.Supunem la vot. 

Cine este pentru?14 voturi ,,pentru,,  

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



Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Tămășeni, judeţul Neamț 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Avizele? Favorabile. 

Discuții?Busuioc Maria 

Doamna consilier Busuioc Maria:îl propun pe domnul Dumea Cornel și Bulai 

Emanuel. 

Domnul primar: aici sunt membri,nu supleant si membru. 

Domnul președinte de ședință:alte propuneri? 

Domnul primar:faptul că domnul Dumea este și avocat  

Domnul președinte de ședinta Domnul Dumea,domnul Bulai doriți să faceti parte? 

Domnul consilier Dumea Cornel:dacă nu mai sunt alte propuneri.... 

Se trece la completarea propunerilor pe buletinele de vot. 

Domnul consilier Antonică Marius:procedura asta ar trebui extinsa si la alte lucruri că 

uneori ne complicam. 

Domnul primar:ce a spus domnul Antonică că nu am inteles? 

Domnul președinte de ședinta:că ar trebui extinsa procedura si la alte... 

Domnul primar:cu vot secret? 

Domnul președinte de ședință:da. 

Domnul primar:dacă cereti,spuneti.Dacă consiliul local.. 

Domnul consilier Antonică Marius:de exemplu dacă discutam o cerere si un subiect 

delicat,.să spunem că a cerut cineva o prelungire,o nu stiu ce,o problema,atunci votăm deschis 

,ar trebui să nu votam deschis. 

Domnul primar:dacă le facem asa... 

Domnul consilier Giurgila Petru:venim de dimineata de la 8. 

Domnul primar:asta e o procedura pe care am inceput-o .Dacă o faceam de la început 

cu mana sus,am zis sa nu iasa discutii.Atunci cand sunt mai multe propuneri atunci clar e vot 

secret ca sa nu iasa discutii.La subiectul acesta,la ce am votat acuma chiar nu avea nici un rost 

sa votam  

Domnul primar:a fost prima procedura la fel și la fel trebuia sa o facem.Dar acum nu 

stiu daca la celelalte  

Domnul consilier Antonică Marius:cum mi-am facut eu un dusman ca m-am abtinut. 

Domnul primar:acuma? 

Domnul consilier Antonică Marius :nu acuma. 

Domnul consilier Giurgila Petru:nu trebuia sa te abtii. 

Domnul consilier Antochi Iulian:ai vazut ce a zis Papa,sa nu taci de frica. 

Domnul consilier Antonica Marius:vorbeste tu sa vezi ce pațești. 

Domnul consilier Antonica Marius:iti spun eu ,ca am....sa spui adevarul gol golut si sa 

vezi ce patesti! 

În urma finalizarii votului comisia de numarare a voturilor formata din :Dumea Cornel 

,Dorcu Ancuta și Cantaciu Emanuel Pertu a procedat la numararea voturilor ,constatand 

urmatorul rezultat: 

-d-l Dumea Cornel-14 voturi,,pentru,, 

-d-l Bulai Emanuel -14 voturi ,,pentru,,. 

Punctul.9.Dicuții. 

Domnul președinte de ședinta:prima cerere este a domnului Octavian Iosif Partac 

,,Subsemnatul Octavian Iosif Pîartac în calitate de administrator la SC IOSICOM 

SRL,societate face functioneaza în comuna Tămășeni din luna decembrie 2013 doresc să vă 

solicit concesionarea sau vânzarea unui teren de aproximativ 500 de mp din intravilan sat 



Tămășeni în vederea construirii unui spatiu comercial.Terenul se afla la intersectia strazii 

Dumbravei cu str.Liliacului si cu fundatura Lacramioarelor.In acest moment acest teren nu 

aduce nici un  beneficiu comunitatii el nefiind utilizat in nici un fel.Va aducem la cunostinta 

ca societatea noastra intentioneaza sa faca o investiție de peste 100 mii de euro .De asemenea 

se urmareste crearea a minim 5 locuri de munca pentru locuitorii din comuna.Acesta va 

genera un venit de minim 5000 lei la bugetul local din taxele si impozitele platiote.Având in 

vedere că pe o raza de 600 de m nu este nici un alt magazin alimentar consideram ca 

investituia noasrtra va fi si un real beneficiu pentru locuitorii din zona.In speranta ca 

luucrurile se vor contretiza cat mai curând in interesul nostru comun,va multumesc 

anticipat.,,Mai exact domnul Partac explicati va rog,poate nu s-a inteles. 

Domnul consilier Partac Octavian:ati inteles despre ce teren este vorba,la iesire din 

Tămășeni spre Lutca este asa numita poienita,este un spatiu mai mare acolo dar de fapt ce ma 

interesa,ne interesa pe noi ca si societate este spatiul mai mic ,dinspre str.Dumbravei.Din ce 

am vazut,nu am facut o masuratoare la fața locului dar am facut-o pe google earth,de acolo 

iese o suprafata de aproximativ 450 mp.M-am interesat la doamana Chile,daca se poate 

construi,dacă se poate concesiona sau vinde respectivul teren,ce distante trebuie sa am fata de 

strada,toate aceste lucruri indeplineste respectivul teren .Pentru că eu ,cred că  nimeni 

altcineva nu ar face o astfel de investitie fără să  se intereseze inainte daca se poate construi. 

Deci, spuneam că îndeplinește toate condițiile, intenția noastră este să construim doar un 

magazin alimentar, nu vream să facem un spațiu gen restaurant, nici nu ar fi loc pentru așa 

ceva. Ce pot să spun mai mult este că cred că zona respectivă știți cu toții probabil că cele mai 

apropiate magazine sunt în apropierea bisericii sau Pro Pheonix care e foarte aproape de 

partea asta. Chiar ar fi de interes pentru locuitorii din zonă. Înțeleg că sunt unele probleme 

față de unii consilieri locali care s-au simțit lezați în trecut de unele voturi ale mele sau ale 

colegilor mei. Îi înțeleg, îmi pare rău, nu am avut intenția să îi ostilizez sau să îi supăr, pur și 

simplu așa mi s-a părut corect să votez în interesul comunității. Nu cer de la voi ca să îmi 

acordați acel teren ca un beneficiu, nu am făcut o înțelegere cu nimeni „dați-mi terenul ăla ca 

să nu mai votez pentru sau ca să nu votez împotrivă”. După momentul discutării acestei cereri 

urmează oricum o procedură destul de dificilă cu licitații, cu PUZ, cu alte chestii de felul ăsta, 

deci nimic nu se rezolvă în secunda asta, oricum va mai trece mult timp. Nu știu ce aș putea să 

spun mai mult. Nu are nimeni nimic dacă nu îmi aprobați cererea asta, nu mă supăr pe 

niciunul dintre voi, votați cum credeți dumneavoastră. Nu depinde societatea noastră dacă 

deschidem sau nu încă un magazin sau eu plec din sat dacă nu votați pentru. Dar planurile de 

dezvoltare ale societății noastre sunt în sensul ăsta, motivul pentru care suntem în fața 

dumneavoastră cu o astfel de cerere este că dorim să ne dezvoltăm în Tămășeni, v-am spus și 

în cerere, probabil vor fi minim 5 locuri de muncă. Asta înseamnă, nu știu dacă să mai spun 

mai mult de atât, este suficient; dacă mai este vreun detaliu... 

Domnul consilier Dumea Emilian: Practic ați depus o cerere pentru un proiect de 

hotărâre. 

Domnul consilier Octavian Pârțac: Da. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Da. Din punctul meu de vedere, faptul că se 

construiește sau se face un loc de lucru pentru mai mulți cetățeni din Tămășeni nu mi se pare 

un lucru rău și atunci când vrei să faci ceva pentru comunitatea ta mi se pare un lucru foarte 

corect. De aia de fiecare dată când facem câte un proiect ar trebui să ne gândim de două ori 

atunci când zicem ceva sau poate chiar și de trei ori. Vezi că uneori, exact cum spuneai tu, 

Octavian, bă uite acum am ajuns eu să ridicați mâna pentru mine sau nu. Nu dai faliment și 

nici nu pleci din sat pentru lucrul ăsta dar eu mă bucur că atunci când vine cineva indiferent 

că este din comunitate sau din afară să investească sau investitorii pe care îi avem să îi 

protejăm, nu să îi fugărim. Eu mă bucur că vrei să faci lucrul ăsta și la timpul ăsta de secetă 

financiară, mă bucur pentru tine că vrei să faci lucrul ăsta. Acum nu hotărăsc eu, hotărâți 



dumneavoastră, consiliul local, dar din punctul meu de vedere eu zic că e bine să mai creăm 

niște locuri de muncă. Și mai vin și încă venituri la consiliul local, în afară de , în afară de cei 

5000 de lei care spuneai că vin din taxe și impozite va mai veni și partea de chirie care va trebui 

să o platesti consiliul local. Foarte bun, din punctul meu de vedere, dar nu decid eu . Dar, data 

viitoare când avem un proiect care nu e pentru mine – totdeauna am spus lucrul ăsta – să 

susținem un agent economic local sau este un proiect foarte bun pentru comunitate, adică să 

nu o facem o politic, să o facem din suflet. Nimeni nu le ia acasă sau nu le facem pentru noi, 

atât am avut de spus, mulțumesc frumos! 

Domnul Președinte ședință: Mai sunt și alte discuții pe acest proiect? Întrebări pe 

această cerere? 

Domnul consilier Antochi Iulian: Acolo sunt două spații. 

Domnul priumar Lucaci Ștefan: A spus cel mai mic. 

Antochi Iulian: Partea dinspre strada mare cum ar veni, care duce la Luțca. 

Lucaci Ștefan: Spațiul mare se va face un loc de joacă pentru copii sau un teren 

sintetic tot pentru copii să joace fotbal. 

 Se va avea în vedere și folosirea celuilalt spațiu. 

Pârțac Octavian: Dar folosind spațiul respectiv, poate e important de spus, nu 

afectează nici un locuitor din zonă, nu blocăm accesul niciunui locuitor cum s-ar întâmpla 

spre exemplu, în fața poliției este acel spațiu aparținând domeniului public. Dacă plantez eu 

ceva acolo în ghilimele, dacă pui ceva e clar că cei din spate sunt afectați dar în cazul ăsta nu 

afectează pe absolut nimeni! 

Domnul consilier Antonică Marius: Magazine sunt suficiente, nu ar mai trebui alte 

magazine. Ca să nu iasă conflict de interese că și eu ... 

Domnul Președinte ședință: Alte discuții pe această cerere?  

Doamna consilier : Votăm secret sau... 

Domnul consilier Antonică Ștefan:da așa ar trebui,secret. 

Domnul primar Lucaci Ștefan: Dacă a fost pentru toți agenții economici din 

comunitate vot deschis, fără secret. Dacă așa am procedat de la început cu vot pentru un agent 

economic din comunitate deschis, așa îl facem și acum. Atunci am favoriza pe cineva și 

defavoriza pe altcineva. E clar, este democrație și trebuie să existe și opoziție. 

Domnul președinte ședință: Votăm pentru inițierea unui proiect de hotărâre de către 

consiliul local. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Cine se abține? O abținere(domnul 

consilier Partac Octavian Iosif)Mulțumim. Trecem la următoarea cerere . 

Domnul președinte de ședință da citire cererii ,,Subsemnata Ghiuzan Alexia Maria,în 

numele  tinerilor de la Adjudeni, cerem un sprijin consiliului local pentru a sustine  activitatile 

culturale pe care le desfășuram săptămânal .Am avea nevoie de o sponsorizare din partea 

consiliului.Avem diferite activități cu copii ,grupați pe ramuri de vârstă începând cu cei de la 

3,4 ani.Pentru acestea ne propunem educarea participanților  în mod cercetășesc.Sustinem 

diferite activitati pentru drumetii in natura ,cunoasterea satului,lucru manual,spectacole  și 

multe altelle.Dorim din partea consiliului local ,daca sunteti dispusi o suma anuala de 5000 de 

lei ,Un mare Multumesc din partea  tinerilor de la Adjudeni.,, 

Domnul președinte ședință: Vreau să spun că în urma discuțiilor din comisii cu cei din 

contabilitate ni s-a spus că banii, dacă se vor da, va trebui ca acest grup să aibă un cod fiscal și 

să fie de persoană juridică, deci nu se pot acorda banii pentru persoane fizice doar ca să zicem 

că, eu știu, ajută. Discuții pe această cerere? 

Domnul consilier Bulai Emanuel:aș avea și eu o întrebare dacă se poate:acum ceva 

timp în urmă am depus un proiectel la primărie ,pentru înființarea unui ansamblu folcloric în 

comuna noastră ,în el era prin si o suma infima,nu prea mare de bani,în jur de 12 mii pe  

ani,pentru toate categoriile de vârstă de la cel mai mic la cei mai în vârstă prin care folcolorul 



din comuna noastra să îl ridicam  standarde ,cantecele si dansurile populare.Este un coregraf 

care este  dispus să vina,un profesor coregraf și să înfințam impreuna un ansamblu. 

Domnul primar:știm de acest proiect ,practic trebuia să îl punem astăzi pe masa dar 

nemaiavând partea asta financiara,chiar așa putini bani cât au fost ,ar mai trebui 12 mii de 

lei,am discutat cu doamna contabila și în următoarea sedinta în care putem face o rectificare 

de buget vom face și proiectul de hotărâre și finantare la acest  proiect al dumneavoastră.Deci 

în prima ședință care se va face rectificare ,o să noteze și doamna secretara in procesul verbal 

ca să știm,proiectul va fi și finanțat și aprobat. 

Domnul președinte:ma bucur ca mai este un proiect pentru comuna. 

Domnul primar:aici a fost o cerere din partea tinerilor de la Adjudeni care fac diferite 

activități.Trebuie sa aiba un  cod fiscal. 

Domnul președinte de ședință:un fel de asociatie. 

Domnul primar:am zis ca daca dam bani la culte,ar trebui din banii aia de acolo 5 mii 

de lei anual sa dea si tinerilor să faca activitățile .Pentru că activitățile acestea facându-le  

înseamna că și tinerii și copii nostri îi tine aproape un pic de biserica și atunci învată fel de fel 

de lucruri frumoase.Am fost și la nunți sau la zile de onomastice.Si vin și copiii care fac 

câteva activitati,toti fac la fel .E mai  mare dragul să te uiti la ei!Toate acestea ii învață acesti 

tineri pe care nimeni nu-i  plătește ,ei fac voluntariat! 

Domnul președinte de ședință:ar fi bine să discutăm cu ... 

Domnul primar:nu cred că e suficient o suma de 5 mii de lei în ambele sate se fac 

aceste activitati ar trebui cel putin 10 mii pentru .... 

Domnul consilier Giurgila Petru:trebuie specificat cand dam la biserica.. 

Domnul primar:trebuie specificat,consiliul local să spună asa ,cand dam la culte,daca 

dam  ...spunem dam 50 de mii pentru biserica și 10 mii pentru actiunea catolica care se ocupa 

cu educarea,activitati......Dar trebuie specificat pentru ca si preotul trebuie să dea cu 

subsemnatul ce a facut cu acei bani.Deci nu poti sa dai asa.Si el trebuie sa justifice. 

Domnul Parțac Octavian Iosif:este o cerere de la surorile Campostrini ceva?Înțeleg că 

întâmpină greutăți cu facurile de la gaz si curent.Ar trebui să facă o cerere către Consiliul 

Local dar nu înțeleg de ce nu au facut. 

Domnul primar:la mine nu. 

Domnul consilier Antochi Iulian:acolo sunt si alte probleme,la surorile Campostrini și 

legat de canalizare ,de fiecare data cand ploua se inunda pe acolo. 

Domnul primar:acum din punctul meu de vedere ,eu nu sunt impotriva,doamne 

fereste,dar dacă e să împărțim bugetul doar pentru ajutoare vom rămâne pe 0 .La situații de 

urgență dai,la biserica dai,dam la surori dăm și la cei necăjiți,facem doar ședințe.Nu sunt 

impotrivă dar bugetul este atât de mic și toate s-au scumpit și noi suntem limitați la același 

buget la anii care au fost din urma.Nu ne-a dat 30 % in plus  la bugetul local pentru că toate s-

au ridicat ,deci toate  utilitatile s-au ridicat.Noi avem aceiași bani,cu ce să faci?Eu nu sunt 

împotivă.Trebuia să vină la început de an sau la rectificarea care va veni în iunie ,banii care 

vor veni la rectificare.Da poate să lase o cerere,dumneavoastră discutati.. 

Domnul președinte de ședință.cele fiind spuse,înainte să declar ședința închisă dores să 

urez tuturor mamelor ,pentru ziua de mâine ,,La multi ani și o primăvară frumoasa,,!  

Ne asuma responsabilitatea celor consemnate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

    Emanuel Petru CANTACIU                                          Alina Cristina CĂLIMAN 

 

 



 

 

 

 


