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                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 28.04.2022 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.168 din  22.04.2022,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  12 consilieri locali,lipsesc nemotivat domnul consilier local 

Antochi Iulian și domnul consilier local Bulai Emanuel.Domnul Danca Ștefan și-a dat demisia. 

Domnul președinte de ședință:Cântaciu Emanuel-Petru:buna ziua domnilor si doamnelor consilieri ,ne-

am adunat  în ședință ordinară astazi,28 aprilie 2022 .Voi da citire ordinii de zi: 

Nr. crt. Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 30.03. 

2022 

 

2 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

local și vacantarea locului de consilier local 

Primar 

Ștefan Lucaci 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de  

proiectare aferente investiției ,,Eliberare amplasament LEA 20Kv  

derivație PTA3 Tămășeni,, 

Primar 

Ștefan Lucaci 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru 

 protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 

Primar 

Ștefan Lucaci 

5 Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință Consilier local 

Ștefan Antonică 

6 Discuții  

 

Domnul președinte de ședinta Cantaciu Emanuel:.Cine este ,,pentru,, ordinea de zi?-12 voturi 

,,pentru,, ordinea de zi. 

Domnul primar:as vrea sa scoatem de pe ordinea de zi proiectul numarul 4,pentru 

completări.Nu l-am studiat cum trebuie,trebuia sa mai facem o comisie  și atunci o sa-l supunem 

următoarea sedinta.Proiectul numarul 4,îl soatem doamna secretara de pe ordinea de zi! 

Domnul președinte de ședinta:cine este ,,pentru,,-12 voturi,,pentru,, 

Punctul 1- Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 30.03.2022 

.Discuții?nu sunt discutii.Cine este pentru aprobarea procesului verbal?-11 voturi,,pentru, și 1 vot 

abținere(Dumea Cornel) Se aprobă procesul verbal cu 11 voturi ,,pentru,,. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 

consilier local și vacantarea locului de consilier local 

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

Domnul primar:nu sunteti curiosi de ce pleaca?Din ședința trecuta si-a depus demisia pentru ca 

pleaca in strainatate.A spus ca dupa sarbatorile pascale va pleca in Irlanda.Nu poate supravietui la 

salariu care este aici,el este tânăr ,poate munci si a spus,cu părere de rău dar trebuie să plece.Acesta 

este motivul nu este altul.În ședinta a fost baiat cuminte, nu puteam sa  il dau afara așa! 

Domnul consilier local Parțac Octavian Iosif:cine este urmatorul? 



Domnul primar:Ghiuzan Petru.Cine il cunoaste,Tica! 

Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul.Cine este pentru?12 voturi,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi,,pentru,, . 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 

proiectare aferente investiției ,,Eliberare amplasament LEA 20Kv derivație PTA3 Tămășeni,, 

Domnul președinte de ședință :Cantaciu Emanuel :Discuții? Doreste cineva sa se inscrie la 

discutii?Parțac Octavian iosif. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:am studiat si noi acest proiect și am constatat ca  suma 

este destul de semnificativa ,66 de mii de euro ! 

Domnul primar:foarte scump!Astea sunt preturile.Sunt preturi legale,trecute si prin Eon ,pot să 

fie verificate de oricine.Ma gândesc să nu se mai ridice preturile si  cînd vom începe lucrarea să nu 

modificăm.Sa nu fie si mai scump.Nu am de unde să stiu.La momentul acesta,asta ar fi pretul,dar să nu 

se mai ridice preturile. 

Domnul  consilier Partac Octavian Iosif:lucrarea aceasta va fi executata de DelGaz Grid,ei vor 

face lucrarea,nu noi.Noi vom fi doar cu costurile. 

 Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:ei nu au nici o concurenta ,pot să invoce orice. 

Domnul primar.interesul este al nostru ,pentru a elimina acea linie de medie care are 20 de mii 

de volti,va trece pe lângă gardul școlii ,prin pământ,vine pe lângă și apoi  va face subtraversare si va 

merge până la cei doi stâlpi.Ne-a trebuit acordul vecinului ,am trimis in Spania pentru că proprietarii 

sunt in Spania ,a trebuit să meargă la consulat,am facut o adresa si catre consulatul României din 

Spania.Cu acea adresa a doua zi ne-au și servit si săpâmâna viitoare ne ajunge hartia aceea.Daca am  fi 

avut o alta locatie in apropierea scolii ,ne-am gândit în fel si chip.Nu am gasit nici o solutie.Eu nu tin 

mortis sa se facă, acolo,sa facem investitia aceasta .Cu banii astia faci aproape terenul de sport.Dar 

unde?Era singura posibilitate să facem acolo unde este celalalt teren de sport ,nu-i ok.Cel mai mult 

obosesc copii.Dupa programul de scoala va fi la dispozitia comunitatii.Daca  stiti,aveti vreo solutie sau 

aveti vreo idee o puteti pune in practica.Nu e problema! 

Domnul consilier Parțac  Octavian Iosif:din momentul acesta ,care ar mai fi pașii până cînd o sa 

putem începe constructia efectiva a terenului. 

Domnul primar:nu stiu cât va dura procedura  să se poata apuca de treaba ,subtraversarea 

aceasta. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:daca e cu licitatie fereasca Dumnezeu! 

Domnul pimar:la valoarea care e ,nu ar trebui sa fie licitatie.Pana la 100 mii de euro se poate da 

lucrarea directa.Din SEAP iti alegi o firma care crezi ca este mai serioasa.Speram,incercam sa fie cât 

mai repede.Vedem.În raport de cum o sa am răspunsul ,va comunic! 

Domnul președinte de ședință:alte discutii legate de acest proiect?nu sunt.Cine este ,,pentru,,-12 

voturi ,,pentru,,.Se aproba proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,, 

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

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință. 

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

sunt discutii. 

Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel Petru: Supunem la vot. Cine este pentru?12 

voturi ,,pentru,,  

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi,,pentru,,. 

Discuții. 

           Domnul  președinte de ședință:începem cu reclamația. 

,,În atentia Consiliului Local 

Subsemnatul Danca Iosif din comuna Tămășeni,vecin cu trecerea peste dig,unde SC Balasca 

exploateaza balast din Siret si transport in jur de 30-40 de masini pe zi ,din cauza incarcaturii pe care o 

face,din cauza greutatii care au  si trecând la 2 m de cladirile pe care le am ,mi-au crapat toti peretii.Va 

rog sa trimiteti o comisie la fața locului,, 



Domnul președinte de ședință:după cum știți aceasta societate  a mai avut plangeri și din partea 

mea ,nu știu ce fel de comisie poate fi din cadrul consiliului local.Se poate face,cred ca trebuie să îi 

vedem în fapt pe ei acolo. 

Domnul primar:eu zic după mine așa pentru că ei fac o lucrare pe cursul râului Siret,Siretul se 

abate,ei fac lucrarea  si trebuie să își ia și balastul de acolo.Nu suntem împotriva. Important este din 

punctul meu de vedere să se înțeleaga cu Iosif,să șe înteleaga cu el cumva.Lucrarea oricum trebuie 

facuta ,deci nu ai cum.Dacă noi constatam că depășesc încarcatura legala , care practic ar fi 

acolo.........Aici nu poti sa il cantaresti.El ar trebui să încarce mai  putin,ca sa nu fie discutii.Am vorbit 

și cu alte consilile locale,alte comunitati pe  care le  traverseaza râul Siret sau Moldova si au firme care  

exploateaza agregate minerale din  rauri,vom  face o comisie,eu voi propune să facem o comisie in 

ședinta urmatoare ,formata din:viceprimar, consilieri care sa il verificam  acolo unde el isi face 

lucrarea si sa îi punem în vedere sa respecte exact ceea  ce trebuie sa respecte din contractul pe care il 

are.Lucrarea oricum trebuie facuta,nu exista alta cale de acces.Nu suntem impotriva de a nu face  

aceste lucrari.Ar trebui sa fie poate mai atent !E clar  ca  de atatia ani acolo ,omul sufera!Ar trebui sa 

vorbeasca mai indeaproape  cu el .Eu i-am  spus de multe ori,du-te si vorbeste cu 

omul.,Vezi......intelege-te cu el,fai reparatii sau dai bani sa isi faca reparatiile la casa.S-a turnat si 

bucatica aceea de covor asfaltic.El va trebui sa toarne el, sa o faca pentru ca el traverseaza pe acolo 

.Nu poti să-i îngradesti dreptul de a trece pe un drum  până la urma e drum public,face o lucrare care 

este in avantajul comunitatii.Nu putem sa ii punem  piedica omului sau unei instituitii  a statului sa nu 

treaca pe acolo.Ne acționeaza in judecata si tot nu vom castiga nimic.Important este sa fie serios cu 

omul care are casa chiar pe limita de granituire a comunitatii.Eu mi-am spus punctul meu de 

vedere.Acuma dumneavoastra puteti hotarâ.Daca sunteti de acord ca  în ședința urmatoare să procedam  

la pasul acesta sa facem o comisie ,să facem ca si proiect de hotărâre,comisie ,dintre noi 

viceprimarul,cineva din cadrul primariei ,3-4 consilieri din toate .... 

Domnul Partac Octavian Iosif:ce să faca comisia aceasta să verifice ..? 

Domnul primar:veti avea la dispozitie contractul cu clauzele care sunt acolo si sa respecte ceea 

ce este acolo. 

Domnul consilier Parțac Octavian Iosif:în reclamatia pe care a citit-o mai devreme nu se 

solicita să îl verifce pe domnul Balasca,se solicita sa vedem cum este afectata casa. 

Domnul primar:am înteles aici.Ca sa putem spune cum este afectata casa ,va fi o comisie 

facuta,sa fac  o dispozitie cu o comisie si dintre dumneavoastra  consilieri ,si de la urbanism,de la  

contructii.Eu nu sunt constructor sa stiu daca e afectata sau nu. 

Domnul consilier Iosub Iosif:si daca casa e afectata ce putem face? 

Domnul primar:domnul Balasca să îi dea despagubiri. 

Domnul consilier Iosub Iosif:bun,dar nu facem, noi legea. 

Domnul primar:în cazul în care nu se vor înțelege poate să acționeze în judecata. 

Domnul consilier Antonica Marius:si are nevoie de constatarea pe care a facut-o comisia. 

Domnul primar:poate să vina o expertiza din partea judecatoriei.,în cazul în care nu se vor 

înțelege.Nici nu are alta cale de acces ca sa îi spui,du-te pe drumul acela. 

Domnul consilier Antonica Marius:ar trebui sa foloseasca utilaje mai mici. 

Domnul primar:pe drumul comunal poti sa ii spui sa foloseasca utilaje mai mici,dar pe drumul 

județean poti sa hotătăști tu?trebuie sa hotarasca consilierii judeteni.Dar nu cred ca pot sa faca o 

hotărâre  de consiliul judetean sa fie doar cu o greutate mica.Atunci nu mai poate ..obstuctionezi orice 

miscare in comuna aceasta .Nu mai poate sa construiasca nimeni.Pe drumurile comunale poti sa  

spui..nu ai voie cu masina mai mare de 7,8 sau 10 tone.Dar pe drumul judetean nu poti ,nu ai voie,nu ai 

cum.Si atunci iesind de acolo iesi in drumul judetean.Aici ar trebui sa inteleaga sa iasa un pic cu 

incarcatura mai  mica si sa nu afecteze pe mine. 

Domnul consilier Antonica Marius:drumul judetean nu e concesionat acuma de consiliul 

local,de primarie  nu e concesionat pe 5 ani sau pe cat era .Ca sa se poata face trotuarele.. 



Domnul primar:chiar daca este in administrare.Drumul judetean este luat in administrare pe 

perioada de 5 ani,dar orice modifcare sau  orice regula am vrea sa facem pe drumul judetean nu avem 

voie noi.Tot  consiliul judetean i-a decizii.Noi il avem in administrare ,trebuie sa avem grija lui dar nu 

putem decide daca trece o masina mai mare,mai mica  sau sa facem carpusori la trecerile de 

pietoni.Consiliul Judetean va lua hotarari nu noi.Nu avem  voie sa facem nici o modificare.Si daca vrei 

sa pui ..iti trebuie acordul consiliului judetean.Nu e propietatea noastra,nu ai voie.Asta este legea si o 

respetam! 

Domnul Danca:daca eu il prind ,îi  blochez masina  incarcata cu balast,sun politia,să vină să îl 

ducă la cântar,politia a venit si m-a amendat tot pe mine,de ce că am....dar verificati un pic să vedeti! 

Domnul primar:politia nu este autorizata sa îl cântăreasca,nu are cântar,decît dacă faci plângere 

la ISCTR. 

Domnul președinte de ședință:prin politie mergi! 

Domnul consilier Iacob Marcel:conform legii ,el trebuie să cântărescă mașina când pleaca din 

balastiera.Indiferent de societate,obligatoriu masina trebuie cântărită .El este obligat  prin lege să aibă 

cântar!să cântărescă mașina în momentul când pleaca din balastiere.Dacă e mai mare camionul,amendă 

ia si acela care a incarcat  si trasportatorul! 

Domnul primar:dacă ai un depozit de exemplu la firma sau cum e Milut Petrica,are si cântar. 

Domnul consilier Iacob Marcel:legea  nu spune asa!legea spune:nu ai voie să depășești!Dacă 

vrea cineva,când trece Balașcă cu camionul încarcat ,poate să cheme politia,sa spună că are greutate 

mai mare ,politia  este obligată să îl ia să il duca la cântar! 

Domnul consilier Giurgilă Petru:tu ca persoană nu ai voie să il oprești! 

Domnul Danca Iosif:dar el are voie să meargă prin spatele casei mele! 

Domnul consilier Giurgila Petru:asta este regulamentul! 

Domnul consilieri local Iacob Marcel:Petrică,sunt vole care au cântar! 

Domnul președinte de ședință:domnilor consilieri ,sunteti de acord sa facem o comisie,comisia 

să ajunga la exploatatie si ulterior să verifice si să se ia alte decizii? 

Domnul consilier Antonica Marius:ce sa analizeze :fisurile omului din perete sau să analizăm 

exploatarea? 

Domnul primar:fisurile din perete,domnul s-a adresat primariei nu consiliului local,aici 

probabil o sa vedem.Cine merge stiti vreunul din constructii.Doamna secretara,ce ar merge aici 

expertiza facuta din partea primariei? 

Domnul consilier Giurgila Petru:trebuei expert 

Doamna secretar general:cineva din domeniul constructiilor 

Domnul viceprimar:să se cheme un expert in constructii si să se faca constatarea! 

Domnul președinte de ședinta:comisia pentru verificarea exploatației,nu pentru verificarea 

constructiei. 

Domnul consilier Dumea Cornel:sa angajam o firma care sa faca o expertiza,și să constate 

daca..si ce se intâmplă acolo,nu știu.Noi mergem,dar ce constatam? 

Doamna consilier Busuioc Maria:nu poți să evaluezi. 

Domnul consilier Antonică Marius:cred că ar trebui el care este afectat,el să își plătească un 

expert să faca constatarea un specialist si apoi să o înainteaze către.. 

Domnul consilier Dumea Cornel:ideea este să gasim o solutie ca să si ajutam. 

Domnul consilier Dumea Emilian:să aiba ceva la mana ca sa il dea in judecata. 

Domnul consilier Iacob Marcel:Neculai ar trebui să înțeleagă că îi face niște pagube și să îi 

plateasca omului. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel:să se reaspecte contractul. 

Domnul primar:de aceea să se facă o comisie pentru verificarea lucrărilor.În momentul cînd 

avem o comisie formata din mai multi consilieri si un reprezentant al primariei ,pot lua decizii să îi 

spună.Îl poți trage de urechi si dacă are o incarcatura mai mare sau daca merge chiar si cu viteza,esti 

autoritate locala.Neculai ai facut aia,ai facut aia,uite aici ai facut chestestia asta,îți dau termen până 



maine să o repari!Eu zic că este un lucru bun.Știind că numai eu sunt  zice că las ca Fanica înțelege,las 

că Fanică nu stiu ce...Asa cand stii că este formata o comisie  din mai multe persoane responsabiliatea 

va fi mult mai mare din partea lui,decât este astăzi.Nu-i vrea nimeni răul.Doar să fie un pic mai 

responsabil pe ceea ce face.Nu cred că cineva dintre noi care are o afacere ar veni maine ,să fie afectat 

s-ar simti bine,nu!Doar să ii explicăm că lucrurile nu stau asa cum vrei tu,ci sa fii conform legii.Toti 

trebuie să fim multumiti,sa fii tu dar si restul lumii sa fie multumita!Nu doar tu sa fii multumit si restul 

să sufere.Despre asta vorbim.Daca suntem o comisie mai puternica,responsabilitatile vor fi mult mai 

mari.Daca sunteti de acord,domnul președinte sa se voteze la ședința urmatoare... 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:înainte să se voteze chestia aceasta ,aș dori să îl intreb 

si pe domnul in cauza daca este multimit de rezolutia la care noi am ajuns? 

Domnul primar:si comisia poate dupa aceea sa mearga si la domnul Danca sa vada despre ce 

este vorba si sa tragem la raspundere..așa numai eu singur .Daca ii spun  ceva,las bai ca ai tu ceva cu 

mine.Eu nu am nimic cu nimeni ,dar sa fim mai multi ,pentru ca pana la urmă suntem autoritate locala 

toti. 

Domnul Danca Iosif:merg cu masina sa vada crăpăturile care sunt acolo,nu numai domnul 

primar să vina. 

Domnul consilier Antonică Marius: o prima miscare,înființarea unei comisii. 

Domnul primar:eu din ce am mai discutat cu domnul Danca.... 

Domnul Danca Iosif:nu mai are ce căuta pe acolo 

Domnul consilier Antonica Marius:greu,să nu mai treaca deloc... 

Domnul președinte de ședinta:sa facem comisia aceasta,e eficient,si pentru comunitate și pentru 

domnul Danca,comisia trbuie să valideze contractul și după aceea ? 

Domnul primar:altfel iei deciziile! 

Domnul președinte de ședinta:sunteți de acord să înființăm o comisie pentru a depista 

neregulile semnalate de domnul Dacna?11 voturi ,,pentru,, și 1 vot abținere,,(Giurgila Petru) 

Domnul președinte de ședința:trecem la următoarea cerere,oferta pentru revista monografică 

Tămășeni,de la Voievodul Bogdan al doilea până în zilele noastre. 

,,Sc Anael Media Piatra Neamt editeaza publicatii monografice,care cuprind informatii despre istoria 

veche a comunei Tamaseni,a satelor componente pentru perioada 1400-2022,precum și a institutiilor 

publice importante,biserici,scoli,administratie publica,consiliul local și primarie.Mare parte din 

informatii se obtin de la institutii publice importante precum Biblioteca Nationala a României,Arhivele 

Nationale,dar si alte surse de documentare.Revista monografica va avea 28 de pagini,full 

color.Editarea unei asfel de lucrări implică următoarele faze:documentare,redactare  si 

tiparire.Valoarea publicației este de 20 mii lei  si va fi publicata intr-un triaj de 1000 de 

exemplare.Publicația ar putea avea urmatorul titlu,,Tămășeni de la voievodul Bogdan al II lea până în 

zilele noastre.Titlul publicației poate fi schimbat  funcție de dorinta beneficiaruluii,,Deci ceea ce se 

doreste prin aceasta cerere,prsupun că se vrea 20 mii de lei.  

Domnul primar:a trimis oferta pentru 1000 de reviste,am o revista ,mi-a dat-o cineva de la 

Doljesti.Omul a lasat  o oferta ,consiliul local daca vrea,suma e destul de măricica. 

Domnul consilier Antonica Marius:putem vedea revista cum arata facuta pentru altcineva 

Domnul primar:cred că o am in birou,vreti să v-o aduc? 

Doamna consilier Busuioc Maria:e bine ! 

Domnul consilier Antonică Marius:ca să fie mai convingator si apoi sa luam o decizie 

Domnul primar:ar insemna 20 de lei o revsita. 

Domnul presedinte de sedinta:ideea este buna 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:dar stiti ca a apărut monografia satului de vreo 500 de 

pagini ,facuta de editura Sapientia,care este aparută anul trecut,hramul secundar la 11  februarie.Adica 

nu  acum 10 ani,anul trecut! 

Domnul consilier Antonică Marius:deci avem ceva similar facut proaspăt,de un an de zile. 

Domnul primar:dacă omul a trims  o oferta! 



Doamna consilier Busuioc Maria:revista aceasta ce interes ar avea la nivelul comunității? 

Domnul primar:monografia satului!omul care face revista aceasta lucrează cu arheologi,cu nu 

știu ce...spune despre Movila de la Adjudeni,despre Cînipiste și despre Siliste... 

Doamna consilier Busuioc Maria:îmi amintesc că am votat ceva în ideea aceasta să ne facem 

publicitate,dacă e pentru chestia aia e ok ,dacă nu... 

Domnul Dumea Cornel:se fac 1000 de exemplare,exemplarele acelea vor fi livrate primariei 

Domnul primar:alea vor fi aduse aici și le vom da la posta să le duca la oameni acasa. 

Domnul consilier Dumea Cornel:si cum selectez 1000 de oameni? 

Domnul consilier Antonica Marius:o varianta ar fi .. 

Domnul primar:daca vrea toata comuna ,mai faci comanda să mai aduca. 

Domnul consilier Antonica Marius:o varianta ar fi o subventionare a lșucrării din partea 

Consiliului Local.Cum  ar veni din pretul acesta de 20 de lei,consiliul local sa puna 30%.Bugetul local 

nu cred isi permite să faca lucrul acesta.Am putea folosi banii acesti la altceva, 

Domnul primar:este o oferta,eu am supus-o consiliului local,dumneavoastra hotărâți! 

Domnul  președinte de ședință:domnilor consilieri,discutam oferta,hotărâm.Sunteti de acord să 

facem 1000 de exemplare pentru 20 de mii de lei si ulterior sa hotărâm,  ce facem cu ele sau 

refuzăm?Cine este pentru această oferta?1 vot ,,pentru,, 

Domnul consilier Antonica Marius:eu propun o confinantare,să contribuie si consiliul local la 

revista aceasta ,dar nu integral 

Domnul primar:si partea celalaltă de bai cine sa o puna? 

Domnul consilier Antonica Marius:cine sunt interesati!facem tiraje mai mici  

Domnul consilier Iosub Iosif:în cazul acesta dam la oameni contra cost! 

Domnul presedinte de ședinta:cine este impotriva?2 voturi ,,impotriva,,.Cine se abtine ?9 voturi 

,,abținere,,. 

Domnul consilier local Antonica Marius:un sprijin la revista am putea face,dar mai mult nu! 

Domnul președinte de ședință?mai este o cerere 

,,Către , 

Primaria com.Tămășeni 

Va solicit aprobarea unei rute de tranzitare a localitatii Tămășeni de către autotractoarele 

noastre pentru a avea acces la  iazul biologice  care apartin societății si sunt localizate pe drumul 

comunal 178 ,Tămășeni-Lutca.Transporturile se vor efectua cu respectarea a tuturor regulilor rutiere si 

de protectie a mediului in vigoare,,Aceasta cerere este din partea Suinprodului. 

Domnul primar:Suinprodul vrea .. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:deabia acuma cer ei .. 

Domnul primar ei au facut cererea aceasta sa treaca,cum treceau inainte prin Tamaseni, de la 

Chipărus,pe drumul acesta care duce sapre Lutca .Numai ca  drumul acesta este de 7 tone,am pus 

indicator aici ,și pe partea celalalta.Am sunat la Politie i-am chemat si aici,si le-am spus să le dea 

avertismente pentru prima oara a doua oara să puna amenzi celor care au amenzi mai mare de 7 

tone!Eu le-am recomandat,dar trebuie să supun în consiliul local pentru ca aceasta este regula ,ca 

drumul acela care tranziteaza pe DJ,si acolo  la tine Maria sa traverseze.Ei spun ca tractoristii care ară 

,ei au facut drumul din balast,ei ară mai mult si le strica drumul .Dar daca fac un drum  si pun balast,în 

mai pun o data ca el se duce .La anul iarăși pun! 

Domnul viceprimar:noi putem să îi spunem că îi dam voie pe drumurile agricole. 

Domnul primar:este o cerere o supunem consiliului local ca sa putem să ii dăm un răspuns 

înapoi oficial. 

Domnul președinte de ședință:dacă îi dăm un răspuns cum ati spus dumneavoastra cu acces 

doar pe drumurile agricole,trebuie să facem proiect. 

Domnul viceprimar:îi facem un proiect si îi facem traseu doar pe drumurile agricole. 

Domnul președinte de ședință:o propunere cu acces doar pe drumurile agricole. 



Domnul consilier local:exact cum a spus domnul primar,pe la Maria Busuioc.Acel drum nu are 

decât să il pietruiasca sa il faca.Si iese de la Busuioc iese la statia de epurare.E foarte bun.Sa  

investeasca daca are nevoie. 

Domul primar:acest sector de drum este doar pentru 7,5 tone nu ai cum sa ..  

Doamna consilier local Dorcu Angelica:o sa fie aceeasi problemă ca aici.Este foarte aproape de 

starda,strada e îngusta și iarăși discuții cu locuitorii.. 

Domnul președinte de ședinta:în primul rând nu putem să îi dam aceesul pe acest  drum,daca va 

amintiti, am facut un amendament si vom monta un limitatior de inaltime.Acest tractor si acea masina  

nu vor putea trece pe acolo.Nu avem ce sa-i facem! 

Domnul  viceprimar:îi  dam voie dar punem limitator!Glumesc! 

Domnul președinte de ședinta:nu putem să oferim acecesul pe acel drum. 

Domnul consilier Dumea Emilian:hai să votăm! 

Doamna Busuioc Maria:cu deversarile acestea nu poate să îi faca un program,toata ziua buna 

ziua .Macar periodic,o perioada noaptea.Când ti-e lumnea mai draga,miroase! 

Domnul primar:nu putem să-i facem noi programul,este o lege în care spune că de la data de 

până la data de are voie să dea cu dejectii și în anumite timpuri ale amnului.Dar atunci când se vede, se 

poate suna la 112 ,vine garda de mediu că nu  răspunde primaria Tămășeni. 

Domnul consilier local Parțac Iosif: aici este un aspect foarte important,ei dau dejectii pe 

proprietati  private.Cine sa intervina acolo? 

Domnul primar:garda de mediu!Dă dejecția în timpul nepermis!Daca ai o bucata de teren nu  

faci chiar ce vrei tu pe pamântul ala.Totusi trebuie să respecti.Proprietate privata inseamna ca nu faci 

ce vrei tu pe ea.Este un regulament în care spune:dejectiile de la fermele acestea ele sunt naturale,se 

pot da  in timp .Trebuie respectat timpul acela!Il vezi dimineata ca miroase.Prinde hotul scoate-i 

oochi.La fel ca si cu gunoaiele care le dau pe malurile Siretului sau pe diferite locuiri pe câmp.Il iei de 

acasa ,pălatesc doar 2 lei de persoana.Daca ar duce macar altfel de gunoi,eu stiu din constructii dar 

când vezi că sunt materiale  reciclabile,plastic in special,saci plini cu plastit,De ce il duci acolo omule 

daca eu ti-l iau de la poarta!de ce esti rău!chiar  ce vrei sa faci!un pic de constiinta!Nu poti,unde te 

duci..ar trebui 100 de paznici si tot nu reusesti!aici e constiinta fiecaruia.Nu platesti aproape nimic.Ori 

ca il duci aclo ori ca nu il duci ,tu tot trebuie sa dai 2 lei.Iti dau si sac   numai sa nu-l duci.Daca eu iți 

dau sacul te mai si obosesti sa il duci.Daca te prind te mai faci si de rusine,inseamna ca nu tii la 

natura,nu tii la tine.Dar nu stiu cat ar  mai trebui ca acesti oameni sa invete lucrul acesta.Daca ti-l iau 

de la poarta ,de ce il duci mai omule!Nu este obligatia doar a primarului sau viceprimarului pentru 

oamenii acestia.Toti suntem consilieri locali ,toti facem parte din consiliul local si oricine dintre noi 

poate sa ia o decizie.Cand a vazut  pe cineva chiar sa il faca poze si il punem pe Facebook sa il vada 

toata lumea.A doua doara nu o sa mai faca lucrul acesta. 

Domnul președinte de ședinta:trebuie să dam un răspous la aceasta cerere ,cum doriti sa 

procedam ? 

Doamna Busuioc Maria :cererea e special pentru drumul acesta 

Domnul președinte de ședinta:se voteaza impotriva,nu se poate! 

Domnul consilier local Antonica Marius:nu ca nu vrem noi ,nici legea, drumul e pentru 7,5 

tone. 

Domnul președinte de ședinta:nici legea si avem si un amendament  de inaltime! 

Cine este pentru aceasta cerere?-nici un vot pentru .Cine se abtine-2 voturi ,,abtinere,,.Cine este 

impotriva?-10 voturi ,,impotriva,, 

Domnul președinte de ședință: declar ședința închisă ! 
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