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Încheiat astăzi 12.12.2018 în sedinta  de îndat
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consil
        Domnul Primar:buna ziua  domnilor
Tămășeni,o sa dau cuvântul domnului pre
         Se constată şi se înregistreaz
locali:Dumea Cornel,Dumea Emilian,Mare Edmo
prevederile art.40 din Legea 215/2001 privind administra
completările ulterioare,sedinţa Consiliului Local  este legal constituit
lucrările.Participă de drept primar
al comunei. 

D-l  Presedinte de sedință
de hotărâri: 
1.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului local al comunei T
pe anii 2019-2021 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a SC 
LOCALSERV COMTAM SRL. 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
          Domnul consilier local  Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de 
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de ad
aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprob
 D-l președinte de ședință: supun la vot procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 
16.11.2018. 
 Se aprobă procesul verbal cu 
            D-nul președintă de ședință
1.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului local al comunei T
estimările pe anii 2019-2021 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul  presedinte de sedinta :
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.
           Nu se înscrie la cuvând  nici un consilier local.
           D-nul presedinte de ședință
supun la vot proiectul de hotarare .
          D-l președinte de ședință-
Abţineri?Se aproba proiectul de hotarare cu 10 voturi ,,pentru”
          2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2
SC LOCALSERV COMTAM SRL.
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 
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                           PROCES VERBAL 

zi 12.12.2018 în sedinta  de îndată  a Consiliului Local T
ţia Primarului nr. 264/11.12.2018,şedinţă ce are loc la sediul Prim
țe a Consiliului Local începând cu orele 09,00. 

domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta a consiliu
o sa dau cuvântul domnului președinte. 

se înregistrează prezenţa a  11 consilieri locali ,lipsesc nemotivat urm
Emilian,Mare Edmond și Pârțac Octavian Iosif, 

egea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicat
ţa Consiliului Local  este legal constituită  ş

 de drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan și  d-na Căliman Alina

ță, Iosub Iosif ,dau citire ordinii de zi care cuprinde urm

re privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2018 

râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a SC 
 

Domnul consilier local  Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de 
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de adăugat pe ordinea de zi,d-nul presedinte de sedinta supune
aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 11 voturi „pentru”.

ță: supun la vot procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 

 procesul verbal cu 10 voturi „pentru” și un  vot,,abtinere,,(Ghiuzan  Anton).
ședință: să trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de zi:

re privind rectificarea bugetului local al comunei Tămă

 
presedinte de sedinta :Avizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii
Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.

Nu se înscrie la cuvând  nici un consilier local. 
ședință: Daca nu  sunt discuții pe marginea acestui proiect de hot

n la vot proiectul de hotarare .  
- supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotriv

roba proiectul de hotarare cu 10 voturi ,,pentru”  și un vot ,,impotriva,,
râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2

SC LOCALSERV COMTAM SRL. 
 

a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 
 ce are loc la sediul Primăriei 

i bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 

i ,lipsesc nemotivat următorii consilieri 
 deci în conformitate cu 

,republicată cu modificările şi 
ă  şi poate să-şi înceapă 
liman Alina Cristina secretar 

citire ordinii de zi care cuprinde următoarele proiecte 

eni pe anul 2018 și estimările 

râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a SC 

Domnul consilier local  Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul Discutii.         
presedinte de sedinta supune spre 

 proiectul ordinii de zi cu 11 voturi „pentru”. 
: supun la vot procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 

,,abtinere,,(Ghiuzan  Anton). 
ri înscrise pe ordinea de zi: 

ămășeni pe anul 2018 și 

?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii 
Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 

ii pe marginea acestui proiect de hotărâre   

Cine este pentru ? Împotrivă? 
i un vot ,,impotriva,,(Ghiuzan Anton) . 

râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a 



           D-nul  presedinte de sedintaAvizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii. 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Nu se înscrie la cuvânt nici un consilier local. 
           D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri? 
            Se aprobă proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru,, . 
            3.Discutii 
 D-l consilier Ghiuzan  Anton:domnul primar,as vrea sa vă întreb cum de ati putut spune,într-o 
ședință anterioara ca societatea Local serv,nu poate lua lucrarile de la scoala Adjudeni sau celelalte 
lucrări,cum ar fi trotuarele?a spus domnul Emilian,l-am întrebat de fata cu consilierii.Eu stiam ca se 
poate,că în statutul soictatii are lucrări de așa natura.Vă spun si de ce?dispensarul de la Adjudeni firma 
Local serv,dispensarul de la Tamaseni cu gradinita –firma Localserv l-a facut si dumnealui a confirmat 
ca da,se poate dar a spus ca nu vrea sa intre in polemici,el sta in banca lui,asteapta lucrari. 
 D-l primar:la scoala Tamaseni nu se poate pentru ca este conflict de interese pentru ca 
societatea este a primariei si stiti foarte bine ce inseamna o licitatie și acele documente care ti le cere 
ANAP-ul...si la trotuare sa ia doar subcontractate lucrarile,pentru ca nu au lucrari similare,trebuie sa 
aiba cel putin doua lucrari similare și acelasi volum de lucru,adica sa fi avut o lucrare la volumul ala de 
100 de miliarde,nu poate, nu are voie și intervenim iarasi la aceeasi chestie..nu merge.Nu ca nu vreau 
eu ,eu m-aș bucura la Localserv sa poata sa faca lucrul asta dar nu poate.Asta este raspunsul meu ce il 
stiu de la d-l inginer de la achizitii și daca e pe pagina si poate sa partcipe la licitatie dar eu va spun ca 
nu are voie.Eu as vrea..de ce nu ar lucra 40 de oameni de la Adjudeni si Tamaseni sa faca lucrul asta... 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:dar cand a facut lucrarea de la dispensar nu a fost conflict de 
interese acolo.... 
 D-l primar:cand a facut la dispensar nu era Local Serv erau angajatii primariei.Si cand s-a facut 
primaria la fel,cand s-a facut la Adjudeni a fost Localserv,in schimb,nu vreau sa intru in detalii ca nu 
are sens,cine a facut a raspuns,a fost intrebat e treaba lor,nu ma intereseaza trecutul ma intereseaza 
prezentul ,vreau sa fiu corect si sa nu am probleme. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:si a doua intrebare:se vorbeste prin spatiul public ca lucrarile la 
trotuare incep de prin martie si firma e cunoscuta,ne puteti spune cine este? 
 D-l primar:nu este nici o firma,s-a anulat licitatia,a fost o firma care a castigat si nu a prezentat 
nici un document, a avut un termen de 5 zile nu s-a prezentat în acele 5 zile si s-a anulat licitatia și 
până în martie avem timp să reluăm din nou.Si prin lege esti obligat sa anulezi licitatia.Nu era nici un 
secret si va spun cine câștigasera.Câștigase firma Danlin,e câștigase ca au fost 3 firme cu câte 2 în 
spate pentru ca nici o firma nu avea..ca sa poate sa cumuleze cuantumul ala de lei.Si a renuntat,nu a 
mai venit a spus ca nu-i convine ca pretul este foarte mic si nu le convine. 
           D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei  de îndată   
din data de 12 decembrie 2018. 
           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 LOCAL,   

       IOSUB IOSIF 

                                                                                              SECRETARUL COMUNEI,  

                                                                                          CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


