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                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi,16.05.2022 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.189 din  10.05.2022,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  14 consilieri locali. 

Doamna președinte:buna ziua domnilor si doamnelor consilieri și bine ați venit  la şedinţa ordinara   a  

Consiliului Local  al  comunei  Tămășeni care va avea loc  în ziua de luni,16.05.2022,ora 15.00 în sala 

de ședințe de la sediul Primăriei comunei Tămășeni, din satul Tămășeni,str.Unirii nr.157  cu  următorul  

proiect al ordinii de zi : 

 
Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 

specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 

28.04.2022 

  

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectele de extindere a 

reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării cu 

energie electrică a locuinţelor din  Comuna Tamaseni, zona str. 

Salcamilor și zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a 

contractului de asociere și a contractelor de cofinanțare cu S.C. 

Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestora 

Primar 

Ștefan Lucaci 

1,2,3 

3 Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației în procent 

de 5,1% a impozitelor și taxelor locale,pentru anul fiscal 

2023,conform Legii nr.277/2015 privind Codul Fiscal 

Primar 

Ștefan Lucaci 

1,2,3 

4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării investiției și a 

indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ,,Stații de 

reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,județul 

Neamț,, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

1,2,3 

 

Doamna presedinte de ședinta Dorcu Ancuța Iolanda:.Cine este ,,pentru,, ordinea de zi?-14 

voturi ,,pentru,, ordinea de zi. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:aș dori,daca se poate să adaugam punctul ,,Discuții,, 

Doamna președinte de ședinta:cine este ,,pentru,,? 

Se aproba suplimentarea ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,, 

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

28.04.2022.Avizele?favorabile de la toate cele trei comisii.Discuții?nu sunt discutii.Cine este pentru 

aprobarea procesului verbal?-12 voturi,,pentru, și 2 voturi abținere(Antochi Iulian și Bulai Emanuel) 

Se aprobă procesul verbal cu 12 voturi ,,pentru,,. 



Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectele de extindere a reţelei de distribuţie a energiei electrice în 

vederea alimentării cu energie electrică a locuinţelor din  Comuna Tamaseni, zona str. 

Salcamilor și zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a contractului de asociere și a 

contractelor de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A., in vederea implementării acestora 

Doamna președinte de ședință:Avizele comisiilor?favorabil de la toate cele trei comisii 

.Discuții?nu sunt discuții?Cine este ,,pentru,,-14 voturi ,,pentru,, 

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

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației în procent de 5,1% a 

impozitelor și taxelor locale,pentru anul fiscal 2023,conform Legii nr.277/2015 privind Codul 

Fiscal 

Doamna președinte de ședință:Avizele comisiilor?favorabil de la toate cele trei comisii 

.Discuții?nu sunt discuții.Cine este ,,pentru,,?-14 voturi ,,pentru,, 

Se aproba proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru 

Punctul 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor 

tehnico economici pentru proiectul ,,Stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna 

Tămășeni,județul Neamț,, 

Doamna presedinte de ședință :Dorcu Ancuța Iolanda Petru: Comisiile? Favorabile. Discuții?nu 

sunt discutii. 

Doamna presedinte de ședință Dorcu Ancuța Iolanda Petru: Supunem la vot. Cine este 

pentru?14 voturi ,,pentru,,  

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

Punctul nr.5.Discuții. 

           Domnul Cântaciu Emanuel Petru:aș vrea sa va spun ca este neaparata nevoie de acea investitie 

la care am facut eu amendament,nu stiu daca ati vazut,recent,din greseala am mai prins un tir care  a 

circulat pe drumul comunal 178 in conditii foarte grave,adica circula haotic.Cred ca trebuie să 

urgentăm cumva acest proiect si sa il implementam cat mai repede posibil.Am adus si un proiect din 

zona,eventual daca ajuta cumva acest proiect ca sa va puteti axa. 

 Domnul primar:dumneavoatra l-ați propun,dumneavoastra o sa faceti proiectul ,noi o sa ne ocupam cu 

avizele:de la consiliul judetean ,de la... 

Domnul Cantaciu Emanuel:consiliul judetean? 

Domnul primar:face legatura cu consiliul judetean care face legatura Roman-Sagna,deci ne trebuie de 

la Consilul Judetean.Cred ca o sa trebuiasca si de la pompieri,de la politia rutiera.Dar nu putem face 

proiectul până nu facem si finațarea. 

Domnul Cantaciu Emanuel:avem deja 10 mii,.Putem da drumul la studiu de fezabilitate.S-a facut deja 

o rectificare ,nu?.Eu așa știu. 

Doamna secretar:doamna contabil se ocupă de lista de investitii ,va poate confirma. 

Domnul primar:daca este ,puteti sa veniti! 

Domnul primar:vreau să mai vin cu o completare pentru că sunt discutii.În ședinta trecuta s-a discutat 

despre infiintarea unei comisii de verificare a societatii Balasca care transporta agregate minerale din 

balastira.Nu avem competenta pentru a face o comisie.M-am interesat si juridic ,atata timp căt noi nu 

suntem proprietari pe acea lucrare si nici autorizatia de executare a lucrărilor nu este eliberata de 

comuna Tămășeni,nu putem să formam noi o comisie că nu suntem competenti pentru a verifica daca 

face treaba cum trebuie sau nu.Cei care sunt competenti pentru lucrul acesta  este Consiliul Judetean 

,Apele Romane,Garda de mediu sau daca incarca prea mult este ISCTR,cei cu  cântaru.Deci noi nu 

putem sa formam aceasta comieie.Noi nu putem sa înființăm aceasta comisie.Am  vrut sa revin sa va 

spun neaparat lucrul acesta pentru este mai bine asa.Iar cel care este în cauza poate sa faca o reclamatie 

Consiliului Judetean,Garzii de Mediu sau altor institutii care le-am spus de problemele sau neregulile 

care le face Transport Balasca SRL. 

Domnul consilier Antonică Marius:altfel spus degeaba ni s-a adresat noua că noi nu putem solutiona. 



Domnul primar:noua ni s-a adresat,am fost de acord sa facem un prioiect de hotărâre de a forma o 

comisie dar nu sta in competenta noastra.El trebuie sa se adreseze celui care a eliberat autorizatia de 

executare a lucrarilor si acesta este Consiliul Judetean Neamt. 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel Petru;noi anul trecut când societatea Balască a venit si am dat 

avizul pentru … 

Domnul primar:i-am dat doar acord de trecere pe o cale de acces pe un drum comunal,doar atât.Atâta 

timp cât i-ai dat acordul si are o autorizatie de executare a lucrarilor...poti sa faci lucrul acesta si sa ii 

oprești trecerea ci camioanele dar să nu se ajunga mai depăarte.Te da in judecata și..i-ai oprit o lucrare 

care este de interes comunal sau chiar național. 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel:în acel contract nu e stipulat ca va circula in afara localitatii?? 

Domnul primar:acolo spune ca ia agregatele minerale din albia rîului Siret și le duce ..unde vrea el,nu 

stiu. 

Domnul Cântaciu Emanuel:când au fost inundațiile.. 

Domnul primar:lua din partea aceea de la Luțca nu de aici.Aici a fost o lucrare. 

Domnul consilier Antonica Marius:eu îmi amintesc ca am fost de acord dar cu respectarea legislației 

cât priveste tonajul și taman aici are... 

Domnul primar:aici trebuie să vina cei cu cîntarul,ISCTR-ul.Eu nu pot sa știu daca da sau daca nu.Nu 

ma pricep eu la lucrul acesta.Dar daca cineva considera ca e mai mult poate sa faca reclamație acolo. 

Domnul consilier Iosub Iosif:aș vrea sa va propun domnilor consilieri daca putem initia un proiect de 

marire a indemnizatiei in sedinta urmatoare.Si aș vrea sa supunem la vot cine este ,,pentru,,  

Domnul consilier Antonică Marius:dacă sunteti de acord? 

Doamna  președinte de ședință:cine este pentru? 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel:de la? 

Domnul consilier Iosub Iosif:de la hotărâm atunci în proiect. 

Domnul primar:de la 8 la 10.Pentru ca aveti 8  

Domnul consilier Iosub Iosif:nu stiu daca suntem la 8 

Domnul consilier Antonică Marius:suntem la 8 acuma? 

Domnul consilier Iosib Iosif:nu cred 

Domnul consilier Antonică Marius:la 5 suntem. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel la 8 esti. 

Domnul primar:la 8 si mai sunt 2 procente până la 10 pentru că opreșete statul  

Domnul consilier Antochi Iulian:pentru 2 procente nici nu merita  

Domnul primar:domnul profesor de la 478 se face  undeva la 600. 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel:ai 800 

Domnul primar:e ceva  ... 

Domnul consilier Iosub Iosif:cât se poate,maxim. 

Domnul primar:de la 8 la 10 

Domnul consilier Antonică Marius:o indexare se poate face la devalorizarea banilor ,toate se duc în 

sus. 

Domnul primar:domnul Marius,aveti o propunere supuneți-o la vot si….  

Doamna președinte de ședință:cine este pentru initierea unui proiect pentru urmatoarea ședință ? 

Domnul consilier Antonică Marius:daca se măresc la cei care nu au votat să nu se măreasca.Pâi noi 

votam si beneficiaza si ei.10 voturi ,,pentru,, și 3 voturi,,abinere,,(Busuioc Maria,Antochi Iulian și 

Parțac Octavian Iosif) 

Doamna presedinte de ședință: declar ședința închisă ! 

Ne asumam responsabilitatea celor consemnate! 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

    Ancuța Iolanda DORCU                                          Alina Cristina CĂLIMAN 
 



 

 

 

 

 
 


