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                                                                    PROCES VERBAL 

 
  Încheiat astăzi 23  martie 2017 în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 
Neamţ,convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 108/17.03.2017,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei 
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00. 
        La apelul  efectuat de Secretarul com.Tămășeni se constată şi se înregistrează prezenţa a  13 consilieri 
locali,deci,în conformitate cu prevederile art.40 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare, sedinţa Consiliului Local  este legal constituită  
şi poate să-şi înceapă lucrările.Lipsesc domnii consilieri locali Ghiuzan Iosif  si Mihoc Ilie .Participă de 
drept primarul comunei d-l Lucaci Ștefan și d-na secretar . 
        D-l Presedinte de sedință,Către Iulian, dă citire ordinii de zi care cuprinde următoarele proiecte de 
hotărâri:  

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2017 si 
estimari pe anii 2018-2020. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC 
,,LOCALSERV COMTAM,, SRL Tamaseni. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49 din 12.09.2016 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de 
invatamant din comuna Tamaseni. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea actului constitutiv si statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA NEAMT,,. 

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, cu 
destinatia cabinet medical-medicina de familie, cu suprafata utila de 67,5 mp,amplasat in incinta 
Gradinitei Tamaseni. 

6. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu 
apartinand domeniului public al comunei Tamaseni pentru desfasurarea de activitati comerciale- 
farmacie umana. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri (teren 
neproductiv si luciu de apa) in suprafata totala de 37,272 mp,terenuri situate pe raza comunei 
Tamaseni,judetul Neamt,apartinand domeniului public al comunei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de salubrizare 
desfasurata de S.C. ROSSAL SRL Roman. 

9. Discutarea unor cereri. 
 
D-l Președinte de Sedință,Către Iulian,consult pe cei prezenți dacă mai este ceva  de adăugat pe 
ordinea de zi. 

          Nemaifiind alte materiale de adăugat pe ordinea de zi,d-l presedinte de sedinta supune spre aprobare 
proiectul ordinii de zi . 
          Se aprobă ordinea de zi,cu 13 voturi ,,pentru,, 
          D-na Secretar aduce la cunostinta domnilor consilieri despre constatarea nepublicarii pe site a 
procesul verbal al sedintei anterioare ,drept urmare se amana supunerea la vot a acestuia pentru sedinta 
urmatoare. 



   
          D-l presedinte de ședintă să trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de zi: 
          1.Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 
2017 si estimari pe anii 2018-2020. 
           Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
           Comisia de buget finante : aviz nefavorabil 
           De asemenea domnii consilieri Neculai Anton si Ghiuzan Anton ,aduc la cunostinta ca doresc sa 
propuna amendamente la acest proiect de hotarare. 
           Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
           Comisia juridică: aviz favorabil 
           D-l presedinte de sedinta : Cine se inscrie la cuvant? Se inscriu la cuvant domnii consilieri Ghiuzan 
Anton si Neculai Anton. 
           Domnul președinte de ședință:dau cuvântul d-lui Ghiuzan Anton. 
           Domnul consilier Ghiuzan Anton doreste sa faca un amendament la partea de cheltuieli in ce 
priveste impartirea  sumei la sustinerea cultelor.  
           Domnul consilier Ghiuzan Anton : Parohia Adjudeni este mai mare decat Parohia Tamaseni si luand 
in considerare si problema aparuta cu desprinderea tavanului exista cheltuieli mai mari.Ca urmare propun 
ca la  Adjudeni sa se aloce suma de 35000 lei si la Tamaseni sa se aloca suma de 15000 lei,iar la rectificare 
sa facem echitate sa primeasca la fel. 
           Domnul consilier Ghiuzan Anton : Asi dori de asemenea sa aduc la cunostinta dumneavoastra ca 
,Caminul  cultural pana in 1997 a avut director si era in administrarea Consiliului local.In acest moment 
Caminul cultural este numai in inventar si nu se mai desfasoara nici o activitate culturala.Suma propusa 
pentru Reabilitare cladire Camin Cultural pentru obtinerea autorizatiei PSI este exagerata.Se incaseaza 
numai 100 euro pe luna ,deci ii dam mai multi bani decat luam.Nu am primit de la discoteca 20.000 euro ca 
sa alocam atatia bani pentru autorizare ISU. La acest lucru se gandeste real. 
           Domnul primar: Domnule consilier, noi trebuie sa autorizam ISU Caminul Cultural nu 
discoteca.Discoteca se autorizeaza separat pentru alimentatie publica. 
           Domnul consilier Neculai Anton: Se scoate o singura autorizatie pentru totdeauna. 
           Domnul primar: ISU nu aproba eliberarea autorizatiei pe numele domnului Dorcu ci pe Primarie 
pentru ca noi suntem proprietari pe cladire. 
           Doamna consilier Enasoaie Simona : Eu stiu ca in sala se tin multe spectacole si investitia este a  
domnului Dorcu .  
           Domnul Dorcu Ovidiu se inscrie la cuvant. 
           Domnii consilieri sant de acord -13 voturi pentru. 
           Domnul Dorcu Ovidiu : Eu nu am treaba cu autorizarea Caminului,mie imi trebuie autorizatie 
separata pentru alimentatie publica.Autorizarea pe societatea mea nu are treaba cu autorizarea Primariei. Eu 
am investit in sala de spectacole recent,investitia este a mea, doar trapa si usa metalica din afara sant puse 
de primarie. 
           Domnul Ghiuzan Anton: Ne puteti da o factura pentru a demonstra investitia? 
           Domnul Dorcu Ovidiu : Am facturi pe societate.Eu trebuie sa depun documentatie separata la ISU 
pentru autorizatie. 
           Domnul consilier Dumea Emilian : Sa marim chiria domnului Dorcu Ovidiu. 
           Domnul Dorcu Ovidiu: Nu puteti mari chiria daca in contract scrie o suma. 
           Domnul Ghiuzan Anton: Verificati Regulamentul de functionare a Consiliului local si vedem . 
           Domnul consilier Neculai Anton: Este prea mare suma. Cum dovedesti ca ai nevoie de suma 
asta.Mie mi s-au cerut 50 milioane .Aveti un deviz ? 
          Domnul primar: Firma a evaluat lucrarea la aceasta suma. Orice document poate fi verificat, nu avem 
nimic de ascuns. 



           Domnul consilier Ghiuzan Anton: Suma este exagerat de mare, faceti Studiu de fezabilitate. Puneti 
20 mii  la investitii ,faceti Studiu de fezabilitate si vedem atunci.Scoateti spatiul unde a fost Pavel la 
licitatie. 
           Domnul primar: Fara bani prevazuti la investitii nu putem face studiu. 
           Domnul consilier Ghiuzan Anton : Si la drumuri este suma prea mare . 
           Domnul consilier Ghiuzan Anton:Propun un amendament – Culte – 35.000 lei Adjudeni si 15.000 
lei Tamaseni. 
           Domnul consilier Roca Iustin : Sa ne axam mai intai pe investitii,este buget mic si nu avem cum 
multumi pe toata lumea , mai dam la rectificare. 
           Domnul presedinte de sedinta supune la vot  amendamentul propus de domnul Ghiuzan Anton.Cine 
este pentru ? impotriva ? abtineri? Se respinge cu 10 voturi impotriva si 3 voturi pentru. 
           Domnul consilier Ghiuzan Anton : Propun un amendament pentru demararea lucrarilor de autorizare 
PSI la Caminul cultural 20 mii lei. 
           Domnul presedinte de sedinta supune la vot  amendamentul propus de domnul Ghiuzan Anton.Cine 
este pentru ? impotriva ? abtineri? Se respinge cu 11 voturi impotriva si 2 voturi pentru. 
           Domnul consilier Dumea Emilian: Ce reprezinta sumele prevazute in buget la strazi? 
           Domnul primar : Sant sume pentru continuarea lucrarilor incepute,banii vin de la Guvern. 
           Domnul consilier Partac Octavian-Iosif : Sa fie dusa la capat lucrarea cu grupurile sanitare pentru 
scoli. 
           Domnul primar: Este depus proiect la Ministerul Dezvoltarii in acest sens, pana atunci facem ce 
putem din bugetul local. 
           D-l presedinte de ședință :daca nu mai sunt alte întrebări, să supunem la vot proiectul de 
hotarare,,Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  12 voturi ,,pentru,,si 
1 impotriva.. 
           2.D-l presedinte de ședintă să trecem  la punctul 2 al  ordinii de zi: Proiect de hotărâre  
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC ,,LOCALSERV COMTAM,, 
SRL Tamaseni. 
            Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
            Comisia de buget finante:aviz favorabil  
            Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
            Comisia juridică: aviz favorabil. 
            D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant?Nu se inscrie la cuvint nici un consilier. 
             D-l presedinte de ședință :daca nu mai  sunt discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare.Cine 
este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
            Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  12 voturi ,,pentru,, 0 împotriva  și 1 abținere. 
           3. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 3 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCL nr.49 din 12.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local 
Tamaseni in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni. 
            Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor.  
            Comisia de buget finante:aviz favorabil  
            Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
            Comisia juridică aviz favorabil 
            D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant?Nu se înscrie la cuvânt nici un consilier. 
            D-l presedinte de ședință :daca nu sunt alte  discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare.Cine 
este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
            Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  13 voturi,, pentru,, 0 împotrivă  și 0abțineri. 
            4. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind  
modificarea si completarea actului constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,AQUA NEAMT,,. 
 



            Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
            Comisia de buget finante:aviz favorabil  
            Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
            Comisia juridică: aviz favorabil 
            Domnul viceprimar da explicatii referitor la aceasta asociatie judeteana. 
            D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant?Nu se inscrie la cuvant nici un consilier. 
           D-l presedinte de ședință :daca nu mai sunt alte discuțiii, să supunem la vot proiectul de hotarare. 
Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
             Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  13 voturi ,,pentru,, 0 împotriva  și 0 abțineri. 

   5. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, cu destinatia cabinet medical-
medicina de familie, cu suprafata utila de 67,5 mp,amplasat in incinta Gradinitei Tamaseni. 

    D-l primar:prezintă proiectul de hotărâre.Cetatenii au solicitat un alt medic de familie fiind 
nemultumiti de d-na doctor. 

    Domnul consilier Ghiuzan Anton solicita prezenta d-nului Chihalau pentru lamuriri, intrucat la 
unele inchirieri sunt incluse  si cheltuieli de utilitati iar la altele nu. Sa fim egali in modul de actiune. 

    Domnul primar: La farmacie au utilitatile  separate. 
             Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
             Comisia de buget finante:aviz favorabil  
             Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
             Comisia juridică: aviz favorabil 
             D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant? Se  inscrie la cuvant domnul consilier 
Partac Octavian –Iosif care propune un amendament la perioada de inchiriere – sa fie de 5 ani cu 
posibilitatea de prelungire in aceleasi conditii pe o perioada de 5 ani. 
            D-l presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de domnul Partac Octavian Iosif.Cine 
este pentru?Impotriva?Abtineri? 
             Se aproba amendamentul propus cu 13 voturi ,,pentru” 0 impotriva si 0 abtineri.   
             D-l presedinte de ședință :daca nu mai sunt alte discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare. 
Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
             Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  13 voturi ,,pentru,, 0 împotriva  și 0 abțineri. 
            6. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu apartinand domeniului 
public al comunei Tamaseni pentru desfasurarea de activitati comerciale- farmacie umana. 
             D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 
             Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
             Comisia de buget finante:aviz favorabil  
             Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
             Comisia juridică: aviz favorabil 
             D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant?Se înscrie la cuvânt domnul consilier  
Pârțac Octavian Iosif. 
             D-l consilier local Pârțac Octavian:propun un amendament in ceea ce priveste pretul de inchiriere a 
spatiului sa fie de 5 euro/mp/luna fara TVA iar perioada de inchiriere sa fie de 5 ani cu posibilitatea de 
prelungire in aceleasi conditii pe o perioada de 5 ani. 
             D-l presedinte de sedinta: sa supunem la vot amendamentele propuse de domnul consilier.Cine este 
pentru?Impotriva?Abtineri? 
             Se aproba amendamentele propuse cu 13 voturi ,,pentru” 0 impotriva si 0 abtineri. 
             D-l presedinte de ședință :daca nu  mai sunt alte discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare. 
Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
             Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  13 voturi pentru, 0 împotriva  și 0 abțineri 



             7. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 7 al ordinii de zi:  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri (teren neproductiv si luciu de 
apa) in suprafata totala de 37,272 mp,terenuri situate pe raza comunei Tamaseni,judetul 
Neamt,apartinand domeniului public al comunei. 
              D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 
              D-l primar: Va fi o zona de agrement fara bauturi alcoolice.Nu va afecta proprietatile oamenilor , 
va fi nevoie de 4 m pe marginea baltilor pentru decolmatare.  
              Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
              Comisia de buget finante:aviz nefavorabil  
              Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
              Comisia juridică: aviz favorabil 
              D-l presedinte de sedinta :discutii ,cine se inscrie la cuvant? Se înscrie la cuvânt domnul consilier 
Partac Octavian Iosif. 
              D-l consilier Partac Octavian Iosif : Daca citim suprafata de 37.272 mp ne dam seama ca este un 
proiect foarte important care necesita mai mult timp . 
             D-l primar: Este un proiect important si daca intirziem ar fi in defavoarea noastra luind in 
considerare si faptul ca s-ar curata zonele acestea care arata urat.Daca un investitor vrea sa se ocupe de 
asta, creeaza locuri de munca si zone de agreement pentru populatie ar fi illogic sa nu votam. 
            D-l consilier Partac Octavian Iosif: Dar nu a fost facut public acest lucru si ar trebui sa facem 
cunoscut ca primaria vrea sa inchirieze aceasta suprafata ,poate mai sant si alti doritori sa investeasca.Un 
exemplu este d-nul Beda Daniel aici de fata care ar dori sa inchirieze una din suprafetele de teren. 
            D-l Beda Daniel: Doresc sa inchiriez suprafata de 1000 mp la Pod pentru deschiderea unei 
spalatorii. 
            D-l Partac Octavian Iosif: Daca facem public vor mai fi doritori.Sa amanam proiectul pentru 
aducere la cunostinta. 
            D-l consilier Roca Iustin: Suprafata include si lateralul baltilor de la Ricu la Pod? 
            D-l primar: Nu, luciu de apa si doar fata cimitirului. 
            D-l consilier Neculai Anton: Sa nu se trezeasca oamenii cu escavatorul in gradina,eu am cadastru 
facut cu tot cu cei 4 m necesari pentru decolmatare. 
            D-l consilier Partac Octavian Iosif: Sa se amane proiectul pana la sedinta urmatoare este un proiect 
de mare anvergura pentru comunitatea noastra.Sa avem rabdare sa afle lumea. 
            D-l consilier Roca Iustin : Dup ace se aproba proiectul ajuta ca viitorii investitori sa obtina toate 
avizele-ANIF,Mediu,etc. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton: Proiectul este bun si daca rupi 1000 mp din suprafata nu mai faci 
nimic. Daca amanam incurcam investitorii si nu mai au timp sa demareze toate lucrarile. 
            D-l consilier Partac Octavian Iosif : Propun amanarea proiectului pana la sedinta urmatoare. 
             D-l presedinte de sedinta: sa supunem la vot propunerea domnului Partac.Cine este 
pentru?Impotriva?Abtineri? 
             Se respinge propunerea cu 2 voturi ,,pentru”,6  impotriva si 5 abtineri. 
               D-l presedinte de ședință :daca nu  sunt alte discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare. Cine 
este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
             Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  11 voturi ,,pentru,, 0 împotriva  și 2 abțineri. 
            8. D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea ajustarii tarifului pentru activitatea de salubrizare desfasurata de S.C. ROSSAL SRL 
Roman. 
              D-l primar prezintă proiectul de hotărâre. 
              Domnul presedinte de sedinta:solicitam avizele comisiilor. 
              Comisia de buget finante:aviz nefavorabil  
              Comisia invățământ cultura:aviz favorabil 
              Comisia juridică: aviz favorabil 



              D-l presedinte de sedinta :discutii cine se inscrie la cuvant?Se înscrie la cuvant d-nul Partac 
Octavian Iosif. 
              D-l consilier Partac Octavian Iosif : Se va mari tariful la gunoi cu 40%, este foarte mult. 
              D-l primar:Vom da 5000 in loc de 3000 pe luna.Gunoiul va fi transportat la Girov, noi nu mai 
avem contract si nu are cine ne ridica gunoiul.Rossal trebuie sa plateasca o taxa de mediu.Banii sunt 
suportati de Primarie , nu afecteaza populatia. 
              D-l presedinte de ședință :daca nu mai  sunt alte discuții, să supunem la vot proiectul de hotarare. 
Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
              Se adopta  proiectul de hotărâre  cu  12 voturi ,,pentru,, 0 împotriva  și 1 abțineri. 
              D-l presedinte de sedinta sa trecem la punctul 9  al ordinii de zi: Discutarea unor cereri. 
              Domnul primar da citire solicitarilor venite de la cele doua scoli prin care solicita alocarea unor 
sume de bani pentru burse. 
              Domnul primar: Noi , cote defalcate din TVA am primit 0 lei de la Consiliul Judetean.Daca gasim 
solutii la rectificare vom da . 
              Domnii consilieri sunt de acord in unanimitate cu aceasta propunere. 
              Domnul primar da citire cererilor venite de la parohii. 
               Sa se aprobe in urmatoarea sedinta de consiliu. 
               Domnul primar da citire cererii de la Caritas . 
               Se amana pentru finantare pe viitor. Se va introduce pe ordinea de zi in sedinta urmatoare. 
             D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei ordinare din 
data de 23.03.2017. 
             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
             În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 215/2001,republicată,cu modificările 
și completările ulterioare 
            Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       CONSILIER, 
    CĂTRE IULIAN                                                                            SECRETARUL COMUNEI,  
                                                                                                          CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 


