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Încheiat astăzi 16.10.2018 în 
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 
com.Tămășeni,în sala de  ședințe a Consil
        Domnul Primar: domnilor consilieri
de îndată ,avem  11 proiecte pe ordinea de zi,
cetățeni de onoare.Dau cuvântul domnului pre
         Se constată şi se înregistreaz
Emilian și d-l Mihoc Ilie, deci în conformi
administraţia publică locală,republicat
Consiliului Local  este legal constituit
comunei d-l Lucaci Stefan și  d-na C

D-l  Presedinte de sedință,
În   conformitate cu  prevederile art.39 alin.4

publica locala ,republicata, cu modific
15.10.2018 a Primarului comunei  T
Consiliului Local  al  comunei  Tă
sala de şedinţe  a  Consiliului Local 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei T
estimările pe anii 2019-2021 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
2.Proiect de hotărâre privind alegerea pre
Initiator Viceprimar Antonică Ștefan
3.Proiect de hotărâre privind 
COMUNEI TĂMĂȘENI”  părintelui  Bulai Daniel 
Initiator Viceprimar Antonică Ștefan
4.Proiect de hotărâre privind  
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Benchea Iosif
Înițiator consilier local Enășoaie Simona
5.Proiect de hotărâre privind  
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Farca
Initiator, consilier local Enășoaie Simona
6.Proiect de hotărâre privind  
COMUNEI TĂMĂȘENI”   familiei Ga
Initiator, consilier local Enășoaie Simona
7.Proiect de hotărâre privind  
COMUNEI TĂMĂȘENId-nei Mă
Initiatori, consilieri locali Pârțac Octavian Iosif
Petru 
8.Proiect de hotărâre privind  
COMUNEI TĂMĂȘENI d-lui Bă
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 PROCES VERBAL 
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Initiatori, consilieri locali: Pârțac Octavian Iosif,Dumea Cornel,Dumea Emilian,Cântaciu Emanuel 
Petru 
9.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”Mons.pr.Lucaci Ioan 
Initiator,Viceprimar Antonică Ștefan 
10.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”pr.Vilhelm Clain 
11.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENId-lui Fărcășel Emilian Sorin 
 Initiator,Viceprimar Antonică Ștefan 
             Domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un proiect de hotărâre privind 
acordarea titlului de cetățean de onoare maicutei Ana de la manastire,care are grija de copii orfani. 
             Domnul consilier Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de zi cu,, Discutii,,. 
             Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de adăugat pe ordinea de zi,d-nul presedinte de sedinta 
supune spre aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 12 voturi 
„pentru”. 
 D-l președinte de ședință: supun la vot procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 
01.10.2018. 
 Se aprobă procesul verbal cu 12 voturi „pentru”. 
            D-nul președinte de ședință: să trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de zi: 
           1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2018,si 
estimările pe anii 2019-2021 
Initiator Primar Lucaci Ștefan 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Se inscrie la cuvânt 
domnul consilier local Ghiuzan Anton. 
           D-l consilier local Ghiuzan Anton:d-l primar aș vrea să vă întreb, că ați alocat incă 3500 lei 
pentru sărbătoarea centenarului.As vrea să știu,ce sumă a fost inițial aprobată? 
 D-l primar:suma care a fost inițial aprobată a fost de 25.000 mii lei,din care 14.500 pentru cei 
doi artisti,5000 lei muzica,5000 lei artificiile și suplimentăm cu 3500 lei pentru suvenirurile care vor fi 
date copiilor din comunitate,părinților și  cetatenilor care vor veni.Sunt niste suveniruri din 
ciocolata,cu emblema consiliului local,biserica de la Tamaseni,biserica de la Adjudeni,daca vreti va 
pot arata si o monstra,o am in birou,o pot aduce să v-o prezint. 
 D-l consilier Pârtac Octavian:la cetatenii de onoare? 
   D-l primar cetățenii de onoare o sa primească si ei câte un suvenir:o diplomă si un suvenir mai 
micut. 
 D-l Ghiuzan Anton:m-aș fi bucurat daca aceasta suma era prinsă într-un proiect de hotărâre,că 
era mult mai corect si legal,era si mai transparent. 
 D-l primar:transparent este si asa pentru ca nu se face nimic,problema este ca timpul este prea 
scurt. 
 D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:suma  care este prevazuta la drumuri si poduri,investitii 
sunt pentru drumurile care urmeaza sa se asfalteze sau pentru ce s-a asfaltat? 
 D-l primar:pentru ce s-a asfaltat:suma  ce s-a asfaltat pe Tămășeni se ridica la 2.200.000 lei.Noi 
nu am avut prinsi decât 1.300.000 și orice ban,de oriunde va veni el o sa-l transferam  la investitii. 
 D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:adică cineva a acceptat sa faca lucrările astea pe datorie. 
 D-l Primar:da. 
 D-l consilier Pârțac Octavian:lucrul ăsta,cred că  trebuia aprobat de noi. 
 D-l primar:noi am aprobat investitia in sine,si nu trebuie aprobarea consiliului local daca omul 
vrea sa faca o lucrare si sa primeasca banii in rate. 
 D-l consilier Pârțac Octavian:asta inseamna o cheltuiala la buget pe care noi trebuie să o luăm 
în calcul. 



 D-l primar:cheltuiala oricum este pe toata investitia,pe toti cei 7,2 km. 
 D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:suma prevăzută pentru cei 7,2 km este mult mai mica 
decât ce era in realitate,nu? 
 D-l primar:cum adica este mult mai mica de cât ce era in realiate? 
 D-l consilier local Pârțac Octavian adică nu am văzut să fie la cheltuieli de 2.2 mil.de lei noi. 
 D-l primar:pentru că nu s-a facut receptia lucrării.Nu avem de unde să stim exact cât costă 
străzile din Tămășeni.Investitia este doar o singură valoare.Și încă probabil o să vină cu o suplimentare 
pentru că au fost străzi prinse la 2 m sau 4 m ori ele trebuiau facute de 5 m sau 5 m jumătate,străzile 
erau foarte late iar in proiect erau 4 m.Proiectul este deja modificat si dat la firma sa faca sumele si 
probabil o sa mai vina 1 miliard jumatate sau 2,pentru străzile care au fost făcute mai late.Au fost de 4 
m pe proiect si nu am acceptat sa le faca asa.Daca strada a fost lata o faci de 5 jumatate.Ori cu 150 mii 
ori fara. 
            D-l consilier Pârțac Octavian:La Adjudeni se asfalteaza ceva? 
 D-l primar:am avut n.... discutii cu constructorul.Au lucări pe raza județului Iasi,au spus ca 
saptamana viitoare,săptămâna viitoare...Am avut o discutie sâmbătă si a spus că până la o miercuri 
joi,speră să termine pe Iasi si să vină la Tămășeni. 
 D-l consilier Pârțac Octavian:asta inseamna ca trebuie facut a o noua rectificare si sa cautăm 
bani... 
 D-l primar :suma de bani pe care o avem in buget anul acesta o să i-o dăm ,restul de bani la 
anul din bugetul viitor.Si din cei 165 mii lei,să vă spun exact,care erau dobânzi pentru CEC,dar pentru 
că nu am luat nici un ban de la CEC anul asta,banii au rămas disponibili:10 mii lei sunt pentru punerea 
in functiune a statiei de epurare,45 mii lei pentru copii handicapați,3500 lei pentru suveniruri  și 9750 
lei pentru drumuri. 
 D-l consilier local Pârțac Octavian:sunt foarte de acord sa facem drumuri noi,nu este nici o 
problema,asfaltul este foarte necesar si foarte bine că ați reusit să faceti.Eu am vazut suma care este 
prevăzută in buget pentru asfaltari și am comparat cu banii care s-au investit pentru strada 
Busuiocului,era jumătate din suma.Și pentru mine a fost un semn de întrebare.Deci pentru o singură 
stradă s-au folosit 350000 iar pentru alte 7 strazi se foloseste jumatate din suma. 
 D-l primar:aia erau banii care îi aveam noi in buget,dar este si suma totala cât costa toata 
investitia;de aia v-a dus in eroare suma pe care noi o aveam la momentul ala pentru drumuri.Si oricum 
asfaltul care s-a facut acuma este mult mai ieftin,datorita tehnologiei cu care vin ei acuma este mult 
mai ieftina. 
 D-l consilier Dumea Cornel:o sa vedem in timp. 
 D-l primar:constructorul ne garanteaza foarte multi ani 
            D-nul presedinte de ședință: Daca nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
            Se adoptă  proiectul de hotarare cu 9 voturi ,,pentru,, și 3 voturi ,,abtinere,,(dl Ghiuzan Anton 
,Dumea Cornel și  Pârțac Octavian Iosif.) .      
           2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
Initiator Viceprimar Antonică Ștefan 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Nu sunt. 
           D-nul presedinte de ședință:Daca nu  sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
          Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”1 vot abtinere(d-l consilier localCântaciu 
Emanuel) 
           3.Proiect de hotărâre privind privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE 
AL COMUNEI TĂMĂȘENI”  părintelui  Bulai Daniel  
Initiator Viceprimar Antonică Ștefan 



4.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Benchea Iosif 
Înițiator consilier local Enășoaie Simona 
5.Proiect de hotărâre privind  Privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Farcaș Mihai 
Initiator, consilier local Enășoaie Simona 
6.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   familiei Gașpal Ioan și Maria   
Initiator, consilier local Enășoaie Simona 
7.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-nei Mărtinaș Angela  
Initiatori, consilieri locali Pârțac Octavian Iosif,Dumea Cornel,Dumea Emilian,Cântaciu 
Emanuel Petru 
8.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-lui Băcăoanu Aanei Marius  
Initiatori, consilieri locali: Pârțac Octavian Iosif,Dumea Cornel,Dumea Emilian,Cântaciu 
Emanuel Petru 
9.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE 
AL COMUNEI TĂMĂȘENI”Mons.pr.Lucaci Ioan 
Initiator,Viceprimar Antonică Ștefan 
10.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI TĂMĂȘENI”pr.Vilhelm Clain 
Initiator consilier local Către Iulian 
11.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-lui Fărcășel Emilian Sorin 
 Initiator,Viceprimar Antonică Ștefan 
12. Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d- nei Luzi Anna. 
Initiator,Viceprimar Antonică Ștefan 
 D-na Secretar:s-a facut un singur buletin de vot pe care am trecut toate propunerile facute de 
dumneavoastra, 
1. Votul „pentru” se exprimă prin lăsarea nebarat a numelui persoanei propuse;  
2. Votul „contra” se exprimă prin bararea numelui  
         Sunteti de acord?Toti consilierii locali sunt de acord cu aceasta modalitate de vot. 

D-l consilier Ghiuzan Anton:si abtinerile? 
D-na secretar:mentionati pe buletin:abtinere. 
D-l primar:din punctul meu de vedere merita toti.Dar voi decideti. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:referitor la primul proiect de hotarare,privind acordarea titlului de 

cetatean Bulai Daniel,as vrea sa o intreb pe Simona,colega noastra daca este fratele dumneaei? 
         D-na consilier Simona Bulai:Da. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:în perioada 2015-2016 ati fost angajata la Biserica sf,...? 
 D-na consilier Enășoaie Simona:nu stiu daca acest lucru este......... 
 D-l consilier Ghiuzan Anton este vorba de parinte........ 
 D-l primar:are vreo legatura daca este cetean de onoare? 
          D-l consilier Ghiuzan Anton:din punctul meu de vedere are deoarece a încălcat codul etic.De la 
Adjudeni sa mearga până la Bucuresti,sa fie angajata la biesrica Sf.........care este,mie mi se pare 
așa.......cum mai spune prin Biserica cand anunta de astea pentru casatorie;daca cineva stie vreo 
problema de persoana respectiva,este dator in constiinta sa anunte. 
 D-na secretar:bun atunci haideti sa facem alt fel.Schimbam buletinele de vot daca sunt probleme. 



          D-l consilier Ghiuzan Anton:din punctul meu de vedere aici este cu un semn de 
intrebare,deoarece........... 
 D-na secretar:Deci spuneti-mi cum sa fac?doriti la fiecare proiect de hotarare buletin de vot? 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:nu ,sa ramana asa. 
 D-l viceprimar:să rămână așa. 
 D-na secretar:daca este cineva care se abtine sa spuna acum ca eu sa notez. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:eu mă abțin din cauza asta.M-am interesat. 
 D-na secretar:va abtineti doar la punctul 3? 

           D-l consilier Ghiuzan Anton:da la punctul 3.Este de datoria mea.Vreau sa anunt public întrucât 
d-na Enasoaie a fost angajata la Biserica la Bucuresti.Mie nu mi se pare corect drept pentru care ma 
abtin. 
 Se trece la vot:vot secret ,pe baza de buletin de vot. 

           D-l consilier Pârțac Octavian:vroiam sa va intreb vis a vis de Fărcasel.Daca stiti ceva despre 
Farcasel Emilian care este propus pentru cetatean de onoare,pentru ca eu nu gasesc nimic  oficial.Doar 
ce posteaza el pe facebook. 
 D-l primar:domnu vice aveti un CV? 
 D-l viceprimar:este pus si in mapa? 
 D-l primar:si nu scrie? 
 D-na consilier Enasoaie Simona:eu la puctul 3 ma abtin. 
          D-l consilier Pârțac Octavian:daca lucrul asta nu este adevarat va dati seama ,fac astia un subiect 
de presa.Am cautat  pe internet despre Farcasel Emilian Florin.Nu apare absolut nimic.Poate nu am 
fost eu suficient de atent,dar nu am vazut nimic. 
 Se termina procedura de votare prin vot secret. 
3.Proiect de hotărâre privind privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”  părintelui  Bulai Daniel  
Initiator Viceprimar Antonică Ștefan 
 D-na secretar:haideti să luăm pe rând proiectele de hotare.La proiectul de hotărâre,parintele 

Bulai a fost respins cu 6 voturi ,,pentru,,2 voturi ,,abtinere,, și 4 voturi ,,impotriva,,.Către membri 
comisiei de validare:veniti aici in fata ca sa ne uitam impreuna. 

4.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Benchea Iosif-a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 1 vot 
impotiva. 
5.Proiect de hotărâre privind  Privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   d-lui Farcaș Mihai- a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 1 vot 
impotiva. 
6.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI”   familiei Gașpal Ioan și Maria  -a fost aprobat cu 12 voturi,,pentru,, 
7.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-nei Mărtinaș Angela  a fost aprobat cu 11 voturi,,pentru,, si 1 vot 
,,impotriva,,. 
8.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-lui Băcăoanu Aanei Marius –a fost aprobat cu 10 voturi,,pentru,, si 2 
voturi ,,impotriva. 
9.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE 
AL COMUNEI TĂMĂȘENI”Mons.pr.Lucaci Ioan a fost aprobat cu 11 voturi pentru si 1 vot 
contra. 
10.Proiect de hotărâre privind acordarea ,post mortem ,a titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL COMUNEI TĂMĂȘENI”pr.Vilhelm Clain- a fost aprobat cu 12 voturi ,,pentru,, 



11.Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-lui Fărcășel Emilian Sorin a fost respins cu 7 voturi ,,pentru,, ,4 
voturi,,impotriva si 1 vot abitinere. 
12. Proiect de hotărâre privind  privind acordarea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
COMUNEI TĂMĂȘENI d-nei Luzi Anna. A fost aprobat cu 12 voturi pentru 
13.Discutii. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:Domnule primar:drumul judetean de la intrare in Tamaseni până la iesire 
este sub intretinerea comunei.Aici in curba la Adjudeni,este pe stânga si pe dreapta cam jumatate de 
metru pamântul pe asfalt.Daca puteti pune buldozerul,pt ca vine toamna,deja este venita si daca vin si 
ploile si sta apa pe drumul judetean. 
D-l viceprimar:am vorbit. 
D-l consilier Ghiuzan Anton:daca vin doua masini,nu au unde sa se retraga,este si bara aceea 
D-l consilier Iosub Iosif:eu as propune toata suprafata. 
D-l primar din punctul meu de vedere sa facem doar acolo unde este necesar. 
D-l consilier Ghiuzan Antonar fi bine ca si la monument la Adjudeni sa fie la fel,sa ramana deschis. 

            D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei  de 
indata   din data de  16 octombrie 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,   

       GIURGILA PETRU 

                                                                                              SECRETARUL COMUNEI,  

                                                                                          CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


