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Nr.2879/30.03.2022 

                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  30.03.2022 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local 

Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.141 din 25.03.2022,şedinţă ce 

are loc la sediul Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu 

orele 13.00 

Se constată şi se înregistrează prezenţa a  14 consilieri locali,lipsește nemotivat 

domnul consilier local Dumea Cornel 

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

doamnelor consilieri ,ne-am adunat astăzi în ședință extraordinară pentru a supune la vot 

ordinea de zi: 

Nr. 

crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării 

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 07.03.2022 

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente 

investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămășeni. 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,județul Neamț,, 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL nr.99 din 26.11.2021 privind 

aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna 

Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau 

mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii 

acestora 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun 

adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni 

6 Proiect de hotărâre privind privind  modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama 

și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

TĂMĂŞENI , județul Neamț 

7 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului 

8. Discuții 

 

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

voturi ,,pentru,, ordinea de zi. 

Punctul 9-suplimentarea ordinii de zi-proiect de hotărîre privind încetarea unui 

contract de concesiune.Cine este pentru?-14 voturi ,,pentru,,. 



Punctul 1- Aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 07.03.2022 

Domnul președinte de ședinta :Sunt obiectiuni?-nu sunt obiectiuni Cine este pentru aprobarea 

procesului verbal?-13 voturi,,abțineri?-1 vot abtinere-Iacob Marcel.Se aprobă procesul verbal 

cu 13 voturi ,,pentru,,.  

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de 

proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna 

Tămășeni.  

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

.Discuții?se înscrie la cuvânt doamna Busuioc Maria. 

Doamna Busuioc Maria:ma intereseaza daca se mai pun camere de luat vederi la dig 

acolo,unde se ducea o data gunoiul si lumea mai duce,din pacate? 

Domnul primar:la iesirea din Tamaseni,in curba.. 

Doamna consilier local Busuioc Maria:nu. 

Domnul viceprimar:la fostul primar,în fata ,acolo. 

Domnul viceprimar:avem una in plus,o relocam acolo. 

Doamna consilier Busuioc Maria:mereu se vad bidoane. 

Domnul consilier Antochi Iulian:pe vremuri se duceau acolo si lumea din inertie se 

duce tot acolo. 

Domnul primar:daca o sa mai fie locuri,la rectificare .O monitorizam toata comuna! 

Domnul viceprimar:este o firma de la piatra neamt,o chemam de cate ori avem nevoie. 

Domnul președinte de ședință:.Cine este pentru?14 voturi,,pentru, 

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

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare teren de sport,sat 

Tămășeni,com.Tămășeni,județul Neamț,, 

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

Favorabile.  

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 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr.99 din 

26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității 

Administrativ Teritoriale comuna Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în 

vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 

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 aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu 

caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni 

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

Nu sunt discutii 

Domnul președinte de ședință:acum supunem la vot proiectul.Cine este ,,pentru,?,-14 

voturi,,pentru,, 

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

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind privind  modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 

din 22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind 



înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț 

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

            Domnul președinte de ședință Cantaciu Emanuel:la acest proiect avem o modificare la 

art 3.,,Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararea consiliului 

cu,, Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actului administrativ şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului general  al com.Tămășeni. 

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni 

www.comunatamaseni.ro 

Domnul președinte de sedintă: discutii?domnul Partac Octavian Iosif. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:ce ati citit dumneavoastra mai  inainte acolo 

,ce vrea sa spuna? 

Domnul presedinte de ședinta:se înlocuieste articolul. 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:este o completare fata de ce avem noi pe 

documentele primite. 

Doamna secretar general:nu este o completare, este o modificare a articolului.Proiectul 

în sine se refera la modificarea unei anexe la o hotarare de consiliul local anterior adoptata,nu 

se face abrogare.Proiectul de hotarare este de modificare, nu de abrogare.Deci aici nu se 

abroga nimic. 

Domnul presedinte de sedinta:prezentul articol 3 spune ca abroga.Alte discutii?Cine 

este pentru,cu aceste modificari? 

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 mandat special în Adunarea 

Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea 

exercitării votului 

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

Domnul consilier Iulian.propunem o persoana care are habar,domnul viceprimar. 

Domnul președinte de șediunta:nominalizam pe domnul viceprimar Antonica Stefan. 

Domnul președinte de ședinta:supunem la vot nominalizarea,cine este pentru?-14 

voturi ,,pentru,, 

Domnul președinte de ședinta:acum votam proiectul.Supunem la vot. Cine este 

pentru?13 voturi ,,pentru,,  

Domnul consilier Partac Octavian:suntem la discutii deja? 

Domnul presedinte de sedinta:am intrebat cine se nominalizeaza. 

Domnul consilier Antonica Marius:s-a nominalizat si discutii acum ar fi. 

Doamna secretar  general:trebuia inaintea votului. 

Domnul primar:daca sunt discutii… 

Domnul consilier Partac Octavian Iosif:cate voturi au fost pentru? 

Domnul presedinte de sedinta:13 fara tine. 

Domnul presedinte  de sedinta:haideti sa reluam.Cine se inscrie la cuvant?Poftiti 

domnul Partac! 

Domnul consilier Partac Octavian:poate ar fi demn de tinut minte ca de fapt aici se 

cere marirea tarifului la apa si canal:de la 5, 07 apa  fara TVA la 5,48 la apa și  de la 4,37 fara 

TVA la 4,78 .Este o marire substantiala. 

Domnul presedinte de sedinta:domnul Partac nu sunt aceste valori.Fara TVA pentru 

apa este 5,59  iar pentru canalizare este 5,48.Valorile sunt fara TVA pentru mc.Alte 

http://www.comunatamaseni.ro/


discutii.Orice am face,vom fi dati in judecata daca nu suntem de acord.Vrei nu vrei trebuie sa 

vrei. 

Domnul primar:nu prea e ok.De ce ceri consiliului local sa voteze scumpirea.Iti 

impune lucrul acesta,daca nu platesti iti opreste curentul.Ca si la gunoi,nu vrei sa votezi pretul 

la gunoi ,nu iti mai ia gunoiul. 

Domnul consilier Antonica Marius:pentru ca este o asociere si pretul se face pentru 

mai multi.Si chiar daca se impotriveste unul sau doi nu poate . 

Trecem la votul proiectului numarul 7 ?cine este pentru?-14 voturi pentru.Împotriva si 

abtineri?-0. 

Domnul președinte de ședinta:trecem la punctul numarul 8 discutii.Voi da citire la 

doua cereri. 

,,În atentia consiliului local, 

Subsemnata Stote Delia  domiciliata in Tamaseni,str.Ulmilor nr.19,intentionez sa imi 

deschid o afacere in centru Tamaseniului,obiect de activitate florarie.As dori spatiul de la 

intarea in Caminul Cultural,din drumul judetean,cu obligatia de a pune spatiul la dispozitia 

consiliului local atunci cand vor fi tipuri de alegeri:prezidentiale,locale și parlamentare.Mai pe 

scurt este vorba de o cerere in care sa dam in concesionare sau in  chirie un spatiu din caminul 

cultural cu iesire la drumul judetean. 

Domnul consilier Antonica Marius:tot spatiul ala? 

Domnul primar:unde e cladirea.in incaperea unde se voteaza. 

Domnul președinte de sedinta:pentru a continua aceasta discutie trebuie sa initializam 

un proiect.Daca aveti discutii la acest..Nu sunt.Pentru initializare proiect,cine este 

,,pentru,,?13 voturi pentru.Abțineri?1 vot abținere-Busuioc Maria. 

Domnul consilier Antonica Marius:pretul și toate lucrurile,care sunt detaliile cine le.. ? 

Domnul președinte de ședinta:la proiect. 

Domnul viceprimar: pretul il face un evaluator,dupa aceea se supune in sedinta de 

consiliu daca suntem de acord votam daca nu... 

Domnul primar:consiliul local decide cat va fi ......se va supune in consiliul local,vor fi 

propuneri.Vom face 3 evaluari:unde ati facut dumeavoastra cerere(domnul Partac)aici și la 

Gabi Dorcu.Acum cat se evalueaza,e un pret mic ,începe licitatia,daca vor fi mai multi poate 

sa mareasca pretul.Daca nu vine nimeni rămâne pretul care l-ati stabilit dumneavoastra in 

consiliul local.Evaluatorul merge pe minim că nu poate sa mearga de la mijloc sau de la capat. 

Domnul presedinte de sedinta:am votat aceasta initiativa trecem la urmatoarea. 

,,În atentia Consiliului Local 

Subsemnatul Danca Emanuel intentionez sa deschid un centru oftalmologic  la 

dispensarul din Adjudeni.As dori inchirierea spatiului  de la parter din cadrul dispensarului.Va 

rog sa imi aprobati inchirierea spatiului in jur de 84 mp pentru a deschide centrele 

medicale.Este vorba de oftalmologie si un laborator de analize medicale. 

Domnul consilier Antonica Marius:spatiul este disponibil,sta degeaba,nu?De acord. 

Trebuie proiect. 

Domnul președinte de sedinta:cine este pentru initiere?14 voturi ,,pentru,,La discutii se 

adauga,la fel ca la doamna Dorcu ,Comunicare Hotarâre civila nr.1060 din 2021 din data de 

21 decembrie 2021 .A fost comunicata aceasta hotătârre in data de 16 martie 2022.O sa dau 

citire: 

,,Pentru aceste motive Hotaraste:Admite in partea actiunea formulata de reclamanta 

Trans Carpatia SRL cu sediul social in Adjudeni,str.Unirii,nr.330,in locatia denumita 

Gradinita de copii,in localitatea Adjudeni,judetul Neamt,numar de inregistrare in registrul 

comertului J27/707/2003,CIF RO15432821 și sediul procesual ales in vederea comunicarii 

actelor de procedura la Filip și Mihaila SCA,din Piatra Neamt,Bd.Republicii,nr.4,et 

1,jud.Neamț în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local al comunei Tămășeni,unitatea 



administrativ teritoriala comuna Tămășeni,prin primar,ambele cu sediile în comuna 

Tămășeni,str.Unirii și Institutia Prefectului ,jud.Neamț ,cu sediul in Piatra 

Neamt,str.Alexandru cel Bun,nr.27 jud.Neamț,având ca obiect anulare acte administrative. 

Anuleaza HCL nr.44/25.05.2021.Respinge ca inadminisbila cererea formulata de 

reclamanta,având ca obiect anularea înscrisurilor anexa la HCL nr.44/25.05.2021,a adresei 

nr.4415/27.05.2021,emisa de pârîta UAT Comuna Tămășeni,prin Primar ,respectiv a adresei 

nr.5775/10.05.2021 și a adresei nr.7255/18.06.2021 emise de pârâta Institutia Prefectului-

Județului Neamț.Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.Cu drept de recurs în termen 

de 15 zile de la comunicare la Curtea de Apel Bacau,cale de atac care se depune la Tribunalul 

Neamț,sectia a II a civila și de contencios administrativ si fiscal.Pronuntata 

astazi,21.12.2021,în conformitate cu dispozitiile art.396 alin.2 din Codul de procedura 

civila,prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instantei. 

Deci se anulează Hotărârea consiliului local nr.44/25 mai 2021.Aceasta societate intra 

cu drepturi depline in urma hotărârii judecatoresti, 

Domnul Partac Octavian:si ultimul proiect? 

Domnul presedinte de sedinta:proiect de hotărâre privind încetarea unui contract 

de concesiune.Avizele la acest proiect?-favorabile.Discutii la acest proiect:nu sunt.Trecem la 

vot.Cine este ,,pentru,, încetarea acestui contract de concesiune.14 voturi ,,pentru,,0 abțineri. 

Domnul viceprimar:la urmatoarea sedinta sa facem un proiect pentru limitare de viteza 

pentru ca este si scoala si nu este ...,sa facem o limitare de viteza la 30km/h. 

Domnul primar:faptul ca este un drum care duce spre zona industiala ,sunt multe firme 

de transport ,investiori,trece masina dupa masina.Sa punem niste indicatoarte de viteza pentru 

ca circula haotic. 

Domnul consilier Antonica Marius:indicator! 

Domnul președinte de ședinta:trebuie sa votam pentru initiere de proiect.Cine este 

pentru?14 voturi ,,pentru,, 

Domnul președinte de ședință: declar ședința închisă ! 

            Ne asuma responsabilitatea celor consemnate. 

 

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

    Emanuel Petru CANTACIU                                          Alina Cristina CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


