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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16 mai 2019 în sedinta de indata a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr. 111/15.05.2019 şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 12 consilieri locali ,lipsesc nemotivat următorii consilieri
locali:Dumea Emilian,Mare Edmond și Neculai Anton, 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.Participă de
drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan și d-na Căliman Alina Cristina secretar al comunei.

D-l Presedinte de sedință,Petrișor Ioan , bine ati venit la şedinţa de îndată a Consiliului Local
în sala de şedinţe a Consiliului Local cu următorul proiect al ordinii de zi .

D-l președinte de ședință da citire ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tămășeni în proprietatea
privata a comunei Tămășeni,a unor clădiri în vederea scoaterii din functiune și a dezafectării
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucărilor de desființare totala a unor clădiri din
domeniul privat al comunei Tămășeni,a scoaterii din functiune,demolare,casare și valorificarea
eficienta a materialelor rezultate
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan
3.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafată de 1000mp,
aparţinând domeniului public al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ, pentru activitati economice
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan
4.Discutii

D-l presedinte de sedinta:sunteti de acord cu ordinea de zi? se aproba ordinea de zi cu 12
voturi ,,pentru,,.

D-l președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta anterioara . Cine este
pentru?Abtineri?Se aproba procesul verbal cu 11 voturi ,,pentru ,,și 1 vot ,,abtinere,,(Cântaciu Emanuel,,

D-nul președinte de ședință:începem cu proiectul nr.1.:
1.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publica a comunei Tămășeni în
proprietatea privata a comunei Tămășeni,a unor clădiri în vederea scoaterii din functiune și a
dezafectării
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
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 Ghiuzan Anton:referitor la procesul verbal aș vrea să se consemneze in procesul

verbal.Domnilor consilieri cand se trece la un proiect de hotărâre se cer amendamente sau discutii.După
ce se trece la vot sa nu mai aiba rost,vreau sa fac si eu un amendament,intrucât denaturează ordinea de zi
si regulamentul.Când se trece pentru votare asupra unui proiect să nu se mai trezeasca un coleg ca vreau
sa fac si eu un amendament.

D-l consilier Către Iulian:suntem la punctul 1 ,deja asta faci acuma.



D-l consilier Ghiuzan Anton:si la acest proiect si la...stai ca vreau si eu.Asta am vrut sa
mnetionez.

D-l președinte de ședință- cine este,,pentru?,,(proiectul de hotărâre):
-Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucărilor de desființare totala a
unor clădiri din domeniul privat al comunei Tămășeni,a scoaterii din
functiune,demolare,casare și valorificarea eficienta a materialelor rezultate
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan

D-l presedinte de sedinta : Avizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta :discutii?d-l Cântaciu Emanuel.
D-l consilier local Cântaciu Emanuel:Când incep lucrarile?
D-l primar:după terminarea anului școlar.Nu putem sa incepem acuma.Până atunci suntem in

procedura de licitatie.
D-l presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ?12 voturi,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru,, .
3.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafată

de 1000mp, aparţinând domeniului public al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ, pentru
activitati economice
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan

D-l presedinte de sedinta :Avizele?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta :discutii?
Se înscriu la cuvânt d-l consilier local Pârțac Octavian Iosif și d-l consilier local Ghiuzan Anton.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:ma uitam in studiul de oportunitate,perioada propusa pentru

inchiriere este de 25 de ani cu posibilitate de prelungire 10 ani.
D-na consilier Enășoaie Simona:este perioada aprobata 10 ani.
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:in studiul de oportunitate eu am vazut prevederea asta.Uitati-

va la proiectul de hotărâre,tot asa scrie 25 de ani.Art.6:Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o
perioada de 25 de ani ,cu posibilitatea de prelungire pe 10 ani.Am zis contractul de inchiriere sa fie pe o
perioada de 10 ani,fara posibilitatea de prelungire.Asa s-a votat la ultima sedinta.

D-l consilier Ghuizan Anton:întrucât in discutiile anterioare referitor la închiriere,domnilor
consilieri,intr-o discutie pe care au avut-o in ansamblu,s-a aprobat de principu,nu prin regulament ca
chiriile sa fie maxim 5 ani,drept pentru care,eu de asta am si adus aminte.Este ok 5 ani,nu este ceva de
durata,in timp de 5 ani,se poate modifica starea economica si in sus si in jos,depinde de situatia
financiara a primariei la momentul respectiv și propun un amendament de 5 ani de zile la perioada de
chirie și al doilea amendament ca ne facem de ras,spatiul public sa il dai cu 140 de euro pe un an de zile
o suprafata de 1000 mp mai ales ca pe aceasta suprafata se fac afaceri.O societatea comerciala cand
cere un spatiu il cere in scop de afaceri.Eu as propune cel putin inca 20%,mai ales raportul de inflatie.

D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:in sprijinul ideii domnului Ghiuzan as vrea sa va citeasc ce
scrie aici,în raportul de specialitate care sunt motivele pentru care primaria considera ca ar fi oportun sa
scoatem la licitatie terenul cu pricina:
-primul atragerea la bugetul consiliului local de fonduri rezultate in urma administrarii optime,din
incasarea de chirie.Propunerea noastra,a initiatorului proiectului este de 140 de euro minim.140 de euro
pe un an inseamna fix 55 de lei .Acesta este un motiv sa scoatem la licitatie 1000 mp?

D-l consilier Ghiuzan Anton:nu solicita primaria scoaterea ,este o cerere.Sunt multe spatii care
stau goale,si la dispensar la Adjudeni și aicea.Deci nu primaria a facut solicitarea de scoatere,asa are si
imasul 18 ha,am scolicitat scoaterea la licitatie,ar fi un beneficiu.Este o cerere,cererea si oferta ,asa
trebuie sa analizam daca suntem buni gospodari,daca suntem grupuri de interese....grupuri de
interese,mergem asa cu doriti.Eu as propune 250 de euro.

D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:55 lei pe luna este de toata jena.



D-l consilier Ghiuzan Anton:aici este vorba de cerere nu de oferta,când ti se ofera ceva nu dai
nimica ,când ti se cere..... .Asta inseamna o gospodărie reala,sunteti majoritari hotărâți.Dar din punctul
meu de vedere si moral asa ar fi corect.

D-l viceprimar:asta a fost o propunere,se poate ajunge si la 5000 de euro.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:eu am propus o suma mai mare cu care d-vs nu ati fost de

acord,asta imi spune...s-a propus 350 de euro sau 250..
D-l consilier Ghiuzan Anton:250 am propus
D-l consilier Iosub Iosif:eu propun 500
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu,dar va înscrieti la cuvânt,așa se vorbeste real.Asa ca sa vorbesti

la misto ca sa te afli intr-o treaba de jihnire pe altcineva.............D-l Iosub e corect să vă inscrieti la
cuvânt sa faceti amendamente?V-ati înscris sa faceti amendamente?nu.Acum am discutat despre
problema asta.Cine doreste sa faca amendamente se inscrie la cuvânt.

D-l consilier Către Iulian:avem președinte care.............
D-l consilier Ghiuzan Anton:cine se inscrie la cuvânt si doreste sa faca amendamente are

optiunea asta din afara nu este de bun simt.Este un regulament de functionare si trebuie să il respectam.
D-l președinte de ședinta:mai sunt amendamente de facut?Atunci supunem la vot primul

amendament.
D-na secretar:primul amendament:ca perioada de inchiriere sa fie de 5 ani.
D-l presedinte de ședinta:cine este ,,pentru,,? Rezultatul votului 4 voturi ,,pentru,,(Ghiuzan

Anton,Dumea Cornel,Pârțac Octavian și Cântaciu Emanuel.) și 8 voturi ,,abtinere(Către Iulian,Dumea
Eusebiu,Giurgilă Petru,Mihoc Ilie,Enășoaie Simona,Iosub Iosif,Antonică Ștefan și Petrișor Ioan)

D-na Secretar:amendamentul a fost respins.
D-l presedinte:al doilea amendament?
D-l consilier Ghiuzan Anton:pretul sa fie de 250 de euro.
D-na secretar:propunere de modificare a art.4,pretul.
D-l președinte:cine este ,,pentru,,?abtineri?Rezultatul votului :3 voturi ,,pentru,(Pârtac

Octavian,Cântaciu Emanuel,Ghiuzan Anton) și 9 voturi,,abtinere,,.
D-na secretar:amendamentul a fost respins.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:vreau sa mai am o interventie inainte sa votam proiectul final?
D-l președinte:spune.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:din raportul de evaluare a d-lui Sava Jan,banii astia sunt

socotiti,propunerea de 140 de euro,minim,la 25 de ani.Daca noi am inchiria 25 de ani asta ar fi
pretul,având in vedere ca perioada hotarata este mai mică,nu am reusit 5 o sa fie 10,si suma ar trebui sa
fie putin mai mare,asa ar fi corect.

D-l primar:el a precizat pretul pentru categoria de teren iar Consiliul local hotaraste.
D-l consilier Ghiuzan Anton:este consultativ.
D-l primar:Consiliul Local hotaraste.
D-na secretar:in proiectul de hotarare perioada de inchiriere este de 25 de ani cu posibilitatea de

prelungire.
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:ce am hotarat sedinat trecuta nu mai este valabil?
D-na secretar:nu.
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:am inteles acum de la d-na secretara ca ,chiar daca la sedinta

tercuta am hotărât impreuna sa scoatem la licitatie pe o perioada de 10 ani,prin proiectul de acum,nu mai
este valabilă acea hotărâre,deci as vrea sa propun din nou perioada de inchiriere de 10 ani fara alta
prelungire.10 ani.Exact cu a fost votat data trecuta.

D-l consilier Ghiuzan Anton:domnul Pârțac,ce am vorbit........sa respectam un regulament,ne
inscriem la cuvânt,d-na secretar analizează.

D-l consilier Pârtac Octavian:m-am inscris si la cuvânt,întrebati.
D-l consilier Ghiuzan Anton:domnule ,după ce se trece la vot,eu asta am spus.
D-l consilier Pârtac Octavian:dar nu am votat proiectul.



D-l consilier Ghiuzan Anton:nu ai inteles?
D-l consilier Pârtac Octavian:ca urmare a faptului ca nu au fost aprobate amendamentele d-vs,fac

o alta propunere.
D-l consilier Ghiuzan Anton:dar nu se joaca asa frate...
D-l consilier Pârtac Octavian:dar asta nu este o joaca!
D-l consilier Ghiuzan Anton:asta este o joaca.Dna secretar?
D-na secretar:aveti un proiect de hotărâre unde se spune:contractul de inchiriere se poate incheia

pe o perioada de maxim 10 ani.În proiectul de hotărâre nu este prevazuta perioada.Spune pe o perioada
de maxim de 25 de ani.În contactul de inchiriere care va fi incheiat,după ce va fi scos la licitatie trebuie
prevazute,perioada ,suma....

D-l consilier Ghiuzan Anton:d-na secretar,mentionez înca o data:ce observatie am facut la
inceput de sedintă?deci pe marginea unui proiect de hotare se votează amendamentele acelor persoane
care se inscriu la cuvânt.După ce se trece la vot ,amin.Asta inseamna!

D-l cosilier Dumea Cornel:o observatie inseamna o impunere?
D-l consilier Ghiuzan Anton;:nu dar asta spune regulamentul.
D-l consilier Pârtac Octavian:ati facut o observatie de care se poate tine cont sau nu.Înca o

data,nu s-a incheiat discutia pe subiectul respectiv!
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu vreau sa intru in polemici.Sa respectam regulamentul de

functionare a Consiliului local.
D-na secretar:aveti un regulament pe care de cel putin doua ori vi l-am comunicat.Acum sa

revenim sa analizam un regulament pe care trebuia sa il stiti de 3 ani de zile?
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu il stiu de asta am facut si observatia asta.Este un

regulament.Când se trece la votare un proiect de hotarare,nu se mai reia,si atat.
D-l consilier Pârtac Octavian :s-au votat amendamentele d-vs.
D-l consilier Ghiuzan Anton:asta inseamna conflict de interese.
D-l consilier Pârtac Octavian:v-am explicat de ce am propus asta,pentru ca la sedinta anterioara a

fost propusa si votata o licitatie pentru 10 ani iar acum in aceasta hotarare nu mai este valabil,pentru ca
in proiectul care a fost propus acum..

D-l consilier Ghizuan Anton:asta este un alt proiect de hotarare.
D-l consilier Pârtac Octavian :pâi vedeti!ati propus 5 ani ,nu a fost aprobat,eu am propus 10 ani.
D-l consilier Ghiuzan Anton:când ati propus?V-ati inscris la cuvânt?
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:da
D-l consilier Ghiuzan Anton:este vorba de corectitudine.
D-l consilier Pârtac Octavian:pe proiectul asta nu s-a incheiat.Proiectul final nu s-a votat in nici o

forma.Inca mai am voie sa propun amendamente.
D-l consilier Ghiuzan Anton:spuneti d-vs,apoi altul.....pune-l si tu,pune-l si tu..asta inseamna.
D-l consilier Iosub Iosif:ai dreptate.Sa se propuna intai amnedamentele
D-l consilier Ghiuzan Anton:asta reiese,ca nu se poate aproba.Daca vrei sa fii contra asa....a fost

pentru amendamentu respectiv,care este respins,si cei care au votat pentru amendamentul meu,nu pot sa
voteze pentru amendamentul.....votati....nu am nimic impotriva!

D-l consilier Dumea Cornel:fiecare sa voteze asa cum considera!
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:d-l Ghiuzan după părerea mea v-ati blocat inchestia asta si nu

reusiti sa treceti peste
D-l consilier Ghizuan Anton:aprob amendamentul tău de 10 ani,nu nu imi mai place aici eu

vreau numai pe 5 ani,faceti asa cum credeti.Este ambigu...
D-l consilier Dumea Cornel:va cramponati intr-o problema.
D-l primar:asa nu trece nici maine.Regulamentul spune ca daca nu trece un amendament poate sa

vina un alt consilier care sa vina cu un alt amenadament cu a venit d-l Pârtac.Este voie.D-na
secretar ,aduceti regulametul.



D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:nu este vot final pe proiect,nu vad de ce nu pot face un
amendament.

D-l primar:a venit cu amendament de 10,terbuia sa il lasati..
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:poate d-vs nu stiti,ala cu 5 ani pe care l-ati propus mai

devreme nu a trecut.
D-l primar:d-l Pârtac are dreptul sa vina cu un alt amendament.
D-l Ghiuzan Anton:pe marginea acestui proiect.Cine se inscrie la cuvânt?x,y.Nu am

nimica,vreau si eu cu 10,ca doar cand se citeste nu se citeste un amendament secret,se discuta,ala vrea
10 eu vreau 5.

D-l consilier Dumea Cornel.Eu propun un amendament cu 5,el 10,el 15....Votam.S-a aprobat 5
ani.Pe ceilati nu ii mai supui la vot?

D-l consilier Ghiuzan Anton:ba da domnule draga,nu la asta m-am referit!Daca eu am fost
impotiva pe 5 ani,nu pot fi pentru 10 ani.

D-l consilier Mihoc Ilie:când se mai fac materiale pentru sedinta o rog pe d-na secretara sa te
cheme pe tine!Vad ca tu faci aici regulile!Nu poate fi o sedinta linistita aici?Nu este sedinta fara...

D-l consilier Ghizuan Anton:v-ati inscris la cuvânt?
D-l consilier Mihoc Ilie:asta este teatru.
D-l consilier Către Iulian:ca sa nu mai fie probleme din astea o sa te propunem presedinte până la

sfârsit si gata.Uite d-l Pârtac s-a adresat d-lui presedinte,tu discutai cu noi aici.Cu acceptul
presedintelui.....

D-l consilier Mihoc Ilie:mai Antoane,la toate sedintele...
D-l consilier Ghizuan Anton:eu vorbesc de regulament.Fac teatru?nu fac teatru!
D-l consilier Mihoc Ilie:d-na secretar are niste studii in domeniu.Ea stie ce face acolo....La toate

sedintele...
D-na secretar:după examinarea proiectului de hotarare,comisia de specialitate,e vorba de

sedintele pe comisii,intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau după caz respingerea
proeictului.Daca se propunde adoptarea priectului se pot formula amendamente.Nu spune ca....

D-l consilier Ghiuzan Anton:la sfârsitul regulamentului spune...
D-na secretar:poftim regulamentul!Il aveti dat de doua ori!
D-l consilier Pârtac Octavian Iosif:exact cum a fost formulat la sedinta trecuta,10 ani,fara

posibilitate de prelungire.
D-na secretar :mai doriti sa faceti un alt amnedament?
D-l consilier Pârtac Octavian:asta este singurul.
D-l președinte de sedinta:supunem la vot amendamentul d-lui Pârtac :cine este pentru?Rezulatul

votului:10 voturi,,pentru,, și 2 voturi abtinere(Girgila Petru și Ghiuzan Anton)
Amendamentul a fost aprobat.
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- supunem la vot acest proiectul de hotărâre,cu amendamentul d-lui

Pârtac.:
- Cine este pentru ? 10 voturi ,,pentru”,,
-Cine se abtine? 2 voturi ,,abtinere,,
Se aproba proiectul de hotarare cu 10 voturi ,,pentru,,.
4.D-l presedinte de sedinta,trecem al punctul 4 ,discutii.

D-l primar:am o cerere primita de la Biserica Adjudeni,Parohia romano catolica Coborârea
Duhului Sfânt Adjudeni,str.Unirii,judetul Neamt prin reprezentatul legal solicita acordarea unui sprijin
financiar in valoare de 200.000 lei pentru continuarea lucrarilor de renovare a bisericii.Aici este vorba
de reparatia turnurilor si cred ca este vorba si de incalzirea din biserica care va necesita foarte multi
bani.După cum stiti,cand am facut bugetul l-am tras din toate partile si nu am reusit sa dam nicmic la
biserici,nici la Adjudeni și nici la Tamaseni,eu zic sa asteptam un pic sa vina bugetul de la Piatra



Neamt.Se discuta de o rectificare bugetara la nivel central si se discuta de o reintregire a bugetului si
atunci,o sa facem o analiza impreuna cu d-vs si atunci o sa hotărâm cât si cum dam.Dar trebuia sa o
citesc pentru ca este inregistrata.

D-l consilier Ghiuzan Anton:se poate sa supunem la vot,nu spre aprobare,de luat la cunostinta si
sa....asa daca nu dam nici un raspuns inseamna ca nu ati citit-o.

D-l primar:daca o sa fie un amendament sau o propunere,nu ca si proiect de hotarare.De
principiu.Puteti sa o puteti in discutie..

D-l consilier Dumea Cornel:la urmatoarea rectificare sa puneti o suma,in limita care permite
bugetul

D-l consilier Ghiuzan Anton:luati in considerare si Biserica de la...
D-l primar:cu siguranta,sunt lucrai si aici.
D-l consilier Ghiuzan Anton:sa luati in considerare si cladirea in ansamblu.
D-l primar:asta o sa discutati dupa rectificare,după alegeri,nu s-a facut bugetul la Piatra Neamt.O

sa vedem atunci ce bani vom primi,sa nu primim vreo 10 mii de lei.Se discuta la nivel central despre
sumele de la asistenti personali pentru ca alte primarii nu au bani nici de salarii,si din acte se discuta vor
reintregi acele sume la urmatoarea rectificare la nivel central,dar până atunci ne abtinem.Vedem.Nu
putem sa luăm o decizie astazi,asa cum spunea si d-l avocat,suntem in mare parte de acord,cu aceste
cereri ,dar nu putem lua o decizie,chiar si provizzorie pentru ca nu stim ce o sa primim.

D-l presedinte:supunem la vot aceasta cerere,fara suma.
Toti consilierii locali sunt de acord cu aceasta cerere.
D-l presedinte de sedinta, declar ședinta inchisă.
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,
PETRIȘOR IOAN

SECRETARUL COMUNEI,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA


