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Încheiat astăzi 19.12.2018 în sedinta  de îndat
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consil
        Domnul Primar:buna ziua  domnilor
Tămășeni.Consiliul Judetean ne-
trebuie și o  sa avem si cateva cereri
         Se constată şi se înregistreaz
locali:Cântaciu Emanuel Petru,Dumea Emilian, 
prevederile art.40 din Legea 215/2001 privind administra
completările ulterioare,sedinţa Consiliului Local  este legal constituit
lucrările.Participă de drept primar
secretarul 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  aprobarea re
comuna Tămășeni pentru anul școlar 2019
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de i
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
          Domnul viceprimar  propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul Discutarea a doua cereri.
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de ad
aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprob
vot abtinere –Dumea Eusebiu.. 
 D-l președinte de ședință: supun la vot procesul verba
 Se aprobă procesul verbal cu 10 
Edmond). 
            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 ins
           Se înscrie la cuvând  d-l  consilier local Dumea Cornel.

D-l consilier local Dumea Cornel:suma de 6
celelalte sume care sunt cu minu
care s-au considerat ca se vor incasa si nu s

D-l primar :nu s-au incasat si atunci am  acoperit.

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

                           PROCES VERBAL 

zi 19.12.2018 în sedinta  de îndată  a Consiliului Local T
ţia Primarului nr. 272/18.12.2018,şedinţă ce are loc la sediul Prim
țe a Consiliului Local începând cu orele 15,00. 

domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
-a trimis o suma de bani pe care trebuie sa o directionam acolo unde 

i o  sa avem si cateva cererii.O sa dau cuvântul domnului președinte. 
se înregistrează prezenţa a  12 consilieri locali ,lipsesc nemotivat urm

locali:Cântaciu Emanuel Petru,Dumea Emilian, și Pârțac Octavian Iosif, deci în conformi
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 Că

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

re privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2018 

aprobarea rețelei școlare a unitatiilor de invatamânt preuniversitar din 
școlar 2019-2020 

râre privind acordarea unui ajutor de inmormântare  

Domnul viceprimar  propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul Discutarea a doua cereri.
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  anterioare
 procesul verbal cu 10 voturi „pentru” și 2   voturi,,abtinere,,(Dumea Cornel 

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.

l  consilier local Dumea Cornel. 
l consilier local Dumea Cornel:suma de 60- mii lei am inteles ca vine de la bugetul de stat,dar 

celelalte sume care sunt cu minus  20 de mii si 40 de mii,impozit si venituri  din amenzi sunt venituri 
au considerat ca se vor incasa si nu s-au incasat? 

au incasat si atunci am  acoperit. 

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

i bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
a trimis o suma de bani pe care trebuie sa o directionam acolo unde 

i ,lipsesc nemotivat următorii consilieri 
deci în conformitate cu 

,republicată cu modificările şi 
ă  şi poate să-şi înceapă 
na Căliman Alina Cristina 

citire ordinii de zi care cuprinde următoarele proiecte 

eni pe anul 2018 și estimările 

colare a unitatiilor de invatamânt preuniversitar din 

Domnul viceprimar  propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul Discutarea a doua cereri.         
presedinte de sedinta supune spre 

 proiectul ordinii de zi cu 11 voturi „pentru” și un 

l al sedintei  anterioare. 
i 2   voturi,,abtinere,,(Dumea Cornel și Mare 

ri înscrise pe ordinea de zi: 
ămășeni pe anul 2018 și 

?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii 
crie la cuvânt. 

teles ca vine de la bugetul de stat,dar 
venituri  din amenzi sunt venituri 



 
           D-nul presedinte de ședință: Daca nu  sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare .  
          D-l președinte de ședință- supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri?Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”  . 
          2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare a unitatiilor de invatamânt 
preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2019-2020 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           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 12 voturi ,,pentru,, . 
            3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de inmormântare  
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
            D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
 Se inscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton. 
 D-l consilier local Ghiuzan Anton:aceasta familie caruia i-a decedat un membru de familie foarte 
important,pentru copii este foarte greu,pentru ca din toata familia nimeni nu are nici un venit si 
cheltuielile la o inmormântare sunt destul de mari.Eu as propune o suplimentare,1500 de lei,eu cred ca 
acopera cât de cât. 
 D-l primar:din pacate asta este suma care a ramas.Cum sa aprobi niste bani daca nu ai un buget 
facut?Daca va  mai fi cazul pentru anul viitor,dumneavoastra o sa tineti cont si o sa propunem anu viitor. 
 D-l consilier Dumea Eusebiu:vad aici 4 copii,de ce nici unul nu munceste? 
 D-l primar:nu-i duce capul. 
            D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri? 
            Se aprobă proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru,, . 
 4.Discutarea unor cereri. 
 D-l primar:prima cerere este vorba de Compania Nationala Posta Română.Ati avut fiecare dintre 
dumneavoastra materialele in fata,le-ati studiat,acum d-vs veti hotărî daca sunteti de acord sa schimbam 
hotărârea de consiliul,astfel ei se vad nevoiti  sa plece.Nu cred ca noi suntem cei care vor suferi,ci va 
suferi intreaga comunitate pentru ca daca posta va pleca de aici nu stiu cum isi vor mai lua oamenii 
pensiile.Este vorba doar de o suma de bani de la 2,20 la 5 euro ceea ce ati propus d-vs data trecuta. 
 D-l consilier local Giurgila Petru:un plic este 20 de lei de pus. 
 D-l primar asta este statul român,stiti foarte bine cand vorbim despre finante și 50 de bani daca e 
vine titlu executoriu si iti ia 50 de bani.Când e sa-ti dea o suma te duce si 10 ani si nu ti-i da.dar aici nu 
va suferi statul român si nici posta ci intreaga comunitate.Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa 
fie bine cetatenii sa nu.... 
 D-l consilier Neculai Anton:să-l trmimita de la Roman la Adjudeni doar serviciul tot trebuie sa-l 
faca. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:ce ne prezinta ei in situatia asta este un fel de santaj.Daca nu s-ar  fi 
marit cheltuielile din partea lor,toate serviciile da... 
 D-l primar:ar fi pacat pentru 2 lei sa trimitem oamenii la Roman.Dar d-vs sa studiati bine si sa 
luati o decizie corecta si inteleapta. 
 D-l presEdinte de sedinta:supunem la vot o initiere de proiect,penrtu suma de 2 euro 90 .Cine 
este pentru? 
 Se aproba initierea unui proiect de hotarare cu 10 voturi pentru,1 vot impotriva(Ghiuzan Anton) 
si 1 vot abtinere(Catre Iulian). 



 D-l primar:a doua cerere este de la Centru Diecezan Caritas Iasi,ei vin cu o cerere daca vom fi de 
acord ca anul viitor sa facem un proiect de hotărâre si aici a pus si suma de bani și cheltuielile care 
vin.Anul acesta a ramas o suma de bani si pentru la anul vor sa suplimenteze.Au si raportul de 
activitate.Ei spun ca vor veni si de mos CraciuN la fiecare persoana in parte,sa le aduceă ceva din partea 
lor,cum considerati dumenavoastra. 
 D-l presedinte de sedinta.supunem la vor initierea unui proiect de hotărâre in privinta acestei 
cereri.Cine este pentru?Se aprobă initierea unui proiect de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,. 
           D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei  de îndată   
din data de 19 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 

 

 
 

 


