
 
 
Nr.4934/01.10.2018 
     
 

Încheiat astăzi 01.10.2018 în 
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 
com.Tămășeni,în sala de  ședințe a Consil
        Domnul Primar: domnilor consilieri
Tămășeni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului pre
         Se constată şi se înregistreaz
Cornel, deci în conformitate cu prevederile art.40 din L
locală,republicată cu modificările 
legal constituită  şi poate să-şi înceap
și  d-na Căliman Alina Cristina secretar al comunei.

D-l  Presedinte de sedinț
proiecte de hotărâri: 
1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK SA în 
vederea obținerii avansului necesar implement
in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt” 

Investițiilor Rurale precum  și aprobarea valorii de investitie, conform Contractului de Finan
C1920075A217612900139 din data de 27.06.2018
 Initiator Primar: Lucaci Ștefan 
2.Proiect de hotărâre privind rect
estimările pe anii 2019-2021 
Initiator Primar: Lucaci Ștefan 
3.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directa a unui teren in suprafa
,proprietate privata a comunei Tăm
Initiator Primar:Lucaci Ștefan 
4.Proiect de hotărâre privind acordarea,post mortem a titlului de ,,Cet
Tămășeni,, 
Initiator consilier local:Ghiuzan Anton
             Domnul consilier Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordini
             Nemaifiind alte proiecte de hot
supune spre aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprob
„pentru”. 
 D-l președinte de ședință: supun la vot procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 
06.09.2018 
 Se aprobă procesul verbal cu 13 voturi „pentru”.
D-nul președinte de ședință: să trecem la proiectele de hotar
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK 
SA în vederea obținerii avansului necesar implement
teren de sport in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt” 

Finanțarea Investițiilor Rurale precum  
de Finanțare nr. C1920075A217612900139 din data de 27.06.2018

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 
CONSILIUL LOCAL 

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

 PROCES VERBAL 

zi 01.10.2018 în sedinta extraordinara  a Consiliului Local T
ţia Primarului nr. 220/27.09.2018,şedinţă ce are loc la sediul Prim
țe a Consiliului Local începând cu orele 09,00. 

Primar: domnilor consilieri,bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
eni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului pre

se înregistrează prezenţa a  13 consilieri locali,lipseșted-l Neculai Anton 
tate cu prevederile art.40 din Legea 215/2001 privind administra
ările şi completările ulterioare, se arată că sedinţa Consiliului Local  este 
şi înceapă lucrările.Participă de drept primarul comunei d

Cristina secretar al comunei. 
ță, Giurgilă Petru ,dau citire ordinii de zi care cuprinde urm

privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK SA în 
inerii avansului necesar implementării   proiectul de investitii  „Amenajare teren de sport 

in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt” finanțat prin Agenț
și aprobarea valorii de investitie, conform Contractului de Finan

C1920075A217612900139 din data de 27.06.2018. 

râre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămă

râre privind vânzarea prin negociere directa a unui teren in suprafa
,proprietate privata a comunei Tămășeni 

râre privind acordarea,post mortem a titlului de ,,Cetățean de onoare al comunei 

Initiator consilier local:Ghiuzan Anton 
Domnul consilier Ghiuzan Anton propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 5 Discutii.
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri de adăugat pe ordinea de zi,d-nul
spre aprobare   ordinea de zi.Cine este pentru? Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 13 voturi 

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

 procesul verbal cu 13 voturi „pentru”. 
ă trecem la proiectele de hotarări înscrise pe ordinea de zi:

privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK 
inerii avansului necesar implementării   proiectul de investitii  

teren de sport in satul Adjudeni, comuna Tamaseni, judetul Neamt” finanțat prin Agen
iilor Rurale precum  și aprobarea valorii de investitie, conform Contractului 

nr. C1920075A217612900139 din data de 27.06.2018. 

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

,bine ati venit la o noua sedinta a consiliului local 
eni,vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi,o sa dau cuvântul domnului președinte. 

l Neculai Anton și Dumea 
egea 215/2001 privind administraţia publică 

ţa Consiliului Local  este 
ul comunei d-l Lucaci Stefan 

citire ordinii de zi care cuprinde următoarele 

privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK SA în 
„Amenajare teren de sport 

at prin Agenția pentru Finanțarea 
i aprobarea valorii de investitie, conform Contractului de Finanțare nr. 

ămășeni pe anul 2018,si 

râre privind vânzarea prin negociere directa a unui teren in suprafața de 576 mp 

ean de onoare al comunei 

i de zi cu punctul 5 Discutii. 
nul presedinte de sedinta 

 proiectul ordinii de zi cu 13 voturi 

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

ri înscrise pe ordinea de zi: 
privind  aprobarea solicitarii  scrisorii de garantie din partea CEC BANK 

rii   proiectul de investitii  „Amenajare 

țat prin Agenția pentru 
i aprobarea valorii de investitie, conform Contractului 



 Initiator Primar: Lucaci Ștefan 
 D-l primar:este o scrisoare de garantie pentru terenul de sport,nu ne permite bugetul să luâm de la 
bugetul local și atunci am facut o scrisoare de garantie,este o dobândă foarte mică. 
 D-l consilier Pârțac Octavian:o sa se întâmple imediat? 
            D-l primar:după ședința consiliului local o să trimitem hotărârea la CEC ,după îotrimitem la 
Iasi și cred că într-o săptămână ,două ne putem apuca de lucrări. 
 D-nul presedinte de ședință: Daca nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare .  
           D-l președinte de ședință- supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă? 
Abţineri?Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru” . 
          2.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 înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton:vreau sa prezinte d-l primar,am văzut că sunt unele sume alocate și 
lucrările sunt făcute? 
           D-l primar:este vorba de suma de 20.000 lei pentru fundatura de la scoala.Nu  au fost bani la 
reparatii drumuri si atunci a fost  nevoie sa suuplimentăm cu 20.000 iar ceilalti 40.000 lei sunt pentru 
achizitia unei lame,pentru camion ,pentru deszăpezit iarna.Oferte au fost mai multe in schimba lama 
aceasta este facuta din mai multe aliaje,este usoara si este ok pentru masina.Tine de d-vs daca o sa 
doriti sau nu. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton:referitor la strada aceea de la scoala,de ce nu ați trecut-o pe lista de 
investitii? 
           D-l primar:strada nu putea fi trecuta pe lista de investitii pentru că este o reparatie. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton:reparatia se face cu același material,acolo nu este reparatie. 
           D-l primar:nu scrie nicăieri ca trebuie sa faci o reparatie cu acelasi material,este o reparatie la 
acea strada.Dar de ce sunteti impotriva ca s-a facut?Da este o reparatie,nu este o investitie facuta noua. 
           D-l consilier Ghiuzan Anton:vreau sa fac referire si la sedinta anterioara cand ati pus spre 
aprobare suma de 40.000 lei pentru fântâna arteziana.La fântâna arteziana nu s-a facut reparatie,s-a 
demolat si s-a facut din nou. 
            D-l primar:nu s-a demolat domnule. 
            D-l consilier Ghiuzan Anton:si d-vs faceti cum a facut d-l primar din mandatul trecut,faceti 
investitiile ,faceti lucrările si după aia veniti in consiliul local sa le aprobăm,ceea ce nu este 
legal.Sumele mai intâi se aprobă pe referatul care trebuie să-l faceti,nu stiu cum faceti d-vs dar nu stiu 
daca este legal. 
            D-l primar:eu zic că este legal,am facut reparatii nu am facut investitii. 
            D-l primar:eu mă refer daca ati facut lucrarea fara sa aveti aprobarea consiliului local. 
            D-l primar:ati trecut de atâtea ori pe aici,daca era ceva trebuia sa fi oprit si să fi spus.Dar stiu 
care este problema,aici se lucrează politic.V-am explicat data trecuta si daca ati inteles ati inteles daca 
nu.... 
            D-l consilier Ghiuzan Anton:este legal intâi sa faceti lucrarile și apoi sa cereti aprobarea 
consiliului local? 
            D-l primar:este lucrare de reparatii. 
            D-l consilier local eu v-am intrebat daca este legal ca intâi sa faceti lucrarile și după aia sa 
alocati banii? 
             D-l primar:au fost bani trecuti la reparatii si  a trebuit suplimentat.Ca si la reparatii 
drumuri,daca nu este o suma de bani,dar este prevăzuta in buget o suma de bani,se poate suplimenta. 
            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 11 voturi ,,pentru,, și 2 voturi ,,abtinere,,(dl Ghiuzan Anton 
și Pârțac Octavian Iosif.) .      
           3.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directa a unui teren in suprafața de 
576 mp ,proprietate privata a comunei Tămășeni 
Initiator Primar:Lucaci Ștefan 
           D-nul Presedinte de sedinta , invit  consilierii locali sa se inscrie la cuvânt. 
           Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton 
           D-l consilier local Ghiuzan Anton :referitor la acest proiect de hotărâre as vrea sa fac unele 
precizari.Daca nu ma insel consiliul local s-a transformat intr-un grup de interese.Referitor la suprafata 
respectiva de 576 mp,când veneau in localitate investitori precum astia de la gaz,precum Mihoc si alte 
persoane care au investit,cerinta din partea d-lui primar era in felul următor:cetatenii vin si 
investesc,din partea noastra ar fi pacat sa nu-i ajutam.Eu m-am abtinut la sedintele anterioare,referitor 
la faptul ca vroiam sa se faca o diferentiere,o parte din teren sa se faca pe alta legislatie de vânzare,dar 
daca Consiliul Local a aprobat aceasta metoda,am sa fiu deacord.Ceea ce este păcat este că pentru unii 
se lucreaza in ajutor,pentru unii se lucreaza contra. 
            D-l primar:specificati,nu stiu despre ce este vorba. 
            D-l Ghiuzan Anton :eu am dat de inteles. 
            D-l primar:ati spus de investitori:ce au cerut Mihocii si nu i-am ajutat? 
            D-l consilier Ghiuzan Anton:deci de la Mihoc nu s-a taxat nici un metru de săpătură.Deci ei 
săpăturile care le-au facut pentru extinderile de gaz,nu s-a incasat nici un leu de când a inceput 
investitia lor,de 7-8 ani. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton se fac si acum ,s-au facut si anul trecut. 
            D-l primar:nu s-a facut nici o săpătura anul acesta,doar racord,da.Si nu s-a facut discriminare. 
 D-l consilier Ghiuzan Anton:atât am avut de spus. 
            D-l primar:chiar nu am inteles rolul intrebării. 
  D-l consilier Ghiuzan Anton:situatia era in felul următor :să nu-i jupim.Hai sa va dau un 
exemplu in 2008,d-l Balasca Neculai,dau un exemplu, a cerut sa i se aprobe traseul din balastiera.In 
prima sedinta au aprobat 3 sau 4,la doua săptămâni s-a reluat si toti au aprobat;miram-aș fara nici un 
fel de modificare la proiect și am ramas surprins,de asta fac referire să nu se faca pe interese hotărârile 
de consiliu local. 
 D-l primar eu cred că nu se fac pe interese. 
 D-l consilier local Ghiuzan Anton:eu am suspiciunea asta. 
            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 12 voturi ,,pentru”1 vot abtinere(d-l consilier local Mihoc 
Ilie),  
          4. Proiect de hotărâre privind acordarea,post mortem a titlului de ,,Cetățean de onoare al 
comunei Tămășeni,, 
Initiator consilier local:Ghiuzan Anton 
            D-nul presedinte de sedinta:va rog sa va inscrieti la cuvânt.  
Se inscrie la cuvânt: d-l consilier  Către Iulian,Pârtac Octavian,Antonică Ștefan 
 D-l consilier Către Iulian:eu il propun pe preotul Clain Wilhelm de la Tămășeni. 
            D-l viceprimar:eu l-aș propune pe părintele Bulai Daniel,a facut si 25 de ani de preotie acuma. 

 D-l presedinte de ședință:Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre   
supun la vot proiectul de hotarare: Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?  

D-na secretar,cu  în conformitate cu prevederile legii 215 ,hotărârile cu caracter individual 
trebuie adoptate prin vot secret.art.45 alin.5,,   Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane 
vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi 
stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

Se aprobă  proiectul de hotărâre cu 13 voturi,,pentru ”. 



           5.Discutii 
D-l consilier Ghiuzan Anton :referitor la acest proiect de hotărâre care l-am adoptat recent,in 

regulamentul de aprobare,nu este inclus in el si alte beneficii.Eu as propune,dacă sunteti deacord ca o 
strada din  Adjudeni să poarte numele părintelui Dumitru Adămuț.Când s-a facut propunerea pentru 
nomenclatorul stradal,a fost propus dar consiliul de atunci nu a aprobat.Datorită faptului că a făcut 
multe sacrificii pentru comunitate as vrea ca sa rămână în memorie mult timp.Nu as vrea sa intru in 
polemici să spun de ce nu a fost aprobat,primarul de atunci avea el ce avea,problema lui.O alta 
problema:la sedinta anterioara cand am intrebat de sala de sport,domnul primar a precizat că se 
lucrează la un proiect de hotărâre pentru PNDL 3 .Eu recent am fost la domnul Chihalau si a spus ca 
nu se lucreaza la asa ceva,nu a fost in discutie.Deci d-l primar nu stiu ce sa inteleg. 

D-l primar:nu se lucrează la nici un proiect pentru că proiectul exista ,d-l Ghiuzan.Proiectul 
exista si va exista intotdeauna,până sala de sport va fi terminata acesl proiect va  fi in vigoare.Noi am 
facut doar adrese către PNDL 2 care ne-a redirectionat catre compania de investitii.În martie am facut 
adresa catre Compania Natională de Investitii și asteptam raspunsul in fiecare zi si nu vine 
nimic.Urmeză PNDL 3 si vom depune din  nou adresă apentru aprobarea sumei de terminare a salii de 
sport dar este același proiect nu se face un alt proiect. 

D-l consilier Ghiuzan Anton:uitati-va pe procesul verbal si o sa vedeti ce ati mentionat acolo. 
D-l primar,.am mentionat ca am depus o documntatie la Ministerul dezvoltarii-PNDL 2,care 

ne-au redirectionat catre CNI  și  CNI nu ne-a dat nici un raspuns din martie,aceasi poveste că e o 
poveste până la urmă că nimeni nu ne baga in seama. 

D-l consilier Ghiuzan Anton:uitati-va pe procesul verbal si vedeti ce ati mentionat. 
D-l primar:este posibil să fi gresit să fi spus ca facem un alt proiect. 
D-na Enăsoaie Simona:referitor la cetateni de onoare și la Facebook.Stiu ca a fost propus si 

Emilian Farcasel si din toate discutiile,refuza si el chiar merita.Nu putem pune persoanele pe un 
cântar.Să respectăm sensibilitatea omului.Vreau sa propun doi veterani de război:Benchea Iosif si 
Farcas Mihai.Si as mai vrea să propun familia Gaspal care are 4 preoti.Si mai spun ca faptul de a avea 
un cetatean de onoare este o onoare pentru noi.Avem oameni importanti care ne reprezinta. 

D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:ca urmare a consultarii publice pe care am facut-o impreuna 
cu colegii din PACT,constatat ca mai multi cetateni sunt de acord ca d-na Angla Martinas sa fie 
declarata cetatean de onoare care a fost moasa satului și d-l Băcăoanu Marius din Adjudeni,născut in 
1984 este multipu campion national de canotaj are doua cupe ale României,7 participari la 
campionatele mondiale și momentan este antrenor secund la Steaua și cred ca as putea spune să 
întăresc ceea ce a spus d-na Enășoaie mai devreme,familia Gaspal pentru exemplu pe care il da  pentru 
comunitatea din Tămășeni,merita acest titlu. 
            D-na secretar:d-vs stiti ca fiecare propunere trebuie sa vina in spate cu un CV ,un referat de 
aprobare 
           D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii declar inchise lucrarile sedintei  
extraordinare   din data de  1 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 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


