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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 01.07.2019 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.151/28.06.2019,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 13.00

Domnul Primar:buna ziua domnilor consilieri și bine ati venit la o noua sedinta
extraordinara ,avem patru proiecte pe ordinea de zi ,o sa dam cuvântul domnului presedinte sa continue
ședinta.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 13 consilieri locali ,lipseste nemotivat d-l consilier local
Dumea Emilian. 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,buna ziua va spus si eu la ședinta consiliului din aceasta
zi,cu următorul proiect al 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 aprobarea devizului general actualizat ,pentru obiectivul de
investitie,,Modernizare și Extindere Scoala Gimnaziala Tămășeni,,
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investitie,, ,,Modernizare
și Extindere Scoala Gimnaziala Tămășeni,,
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan

D-l presedinte de sedinta:daca sunteti de acord cu proiectul ordinii de zi?Cine este pentru?se
aproba ordinea de zi cu 13 voturi ,,pentru,,.

D-l președinte de ședință:supunem spre aprobare si procesele verbale de la sedintele
anterioare,din 13.06,19.06 și 20.06?

-pentru procesul verbal din 13.06,cine este pentru?-12 voturi pentru ,impotriva-nu sunt,abtineri?-
1 vot abtinere (Mare Edmond)

Se aproba procesul verbal din 13.06 .
-pentru procesul verbal din 19.06 cine este pentru?-11 voturi ,,pentru,,,2 voturi abtinere(Dumea

Cornel și Enășoaie Simona)
Se aproba procesul verbal din 19.06.
-pentru procesul verbal din 20.06.Cine este pentru?-11 voturi ,,pentru,,2 voturi abtinere(Giurgilă

Petru și Enășoaie Simona)
Se aproba procesul verbal din 20.06.
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 , discutii:
Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton:având în vedere ca acest proiect de hotărâre

a primit toate avizele,si de la minister și de la inspectorat si de la scoala,abia acum sunt indeplinite toate
consitiile pentru a fi demolate,drept pentru care sunt de acord.

D-l consilier Către Iulian:nu ai spus nimic.
D-nul presedinte de ședință: supunem la vot acest proiect!

- Cine este pentru ? 13 voturi ,,pentru”,,
Se aproba proiectul de hotarare cu 13 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-nul presedinte de sedinta : Cum s-a votat pe comisii acest proiect de hotarare?Aviz favorabil
de la toate cele trei comisii.

D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.
Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier.
D-nul presedinte de ședință: supun la vot proiectul de hotarare : Cine este pentru ?-13

voturi,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotarare cu voturi 13 ,,pentru,, .
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat ,pentru obiectivul de

investitie,,Modernizare și Extindere Scoala Gimnaziala Tămășeni,,
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-nul Presedinte de sedinta , discutii?
Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu ma adresez domnului primar sau domnilor consilieri,ma adresez

cetatenilor din comunitate,sa le aduc la cunostinta,ca acest proiect de hotărâre din punctul meu de
vedere este supraevaluat.Acest proiect are o suma de aproximativ 600.000 mii de euro,600.000
euro!!!Pentru cea ce se executa,din punctul meu de vedere și am motive.Nu vreau sa le detaliez pe
motivul ca iar se creeaza fel si fel de suspiciuni.

D-l primar:nu creezi nici un fel de suspiciuni!
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu m-am adresat dumneavoastra.Sunt valoarea de 10 case, pentru

demolarea unui wc si modernizarea scolii Tămășeni este mult prea mare!Drept pentru care mă abtin.
D-l președinte de ședinta:supunem la vot proiectul de hotărâre nr.3:

- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
-Cine este impotriva?, Nu sunt voturi impotriva.
-Cine se abtine?Abtineri-1 vot ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton)
Se aproba proiectul de hotarare.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de
investitie,, ,,Modernizare și Extindere Scoala Gimnaziala Tămășeni,,
Inițiator,Primar-Lucaci Ștefan
D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.

D-nul Presedinte de sedinta , discutii?
Nu sunt.

D-l președinte de ședinta:supunem la vot proiectul de hotărâre:



- Cine este pentru ? Se aprobă proiectul de hotarare cu 12 voturi ,,pentru”,,
-Cine este impotriva?, Nu sunt voturi impotriva.
-Cine se abtine?Abtineri-1 vot ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton)
Se aproba proiectul de hotarare.
D-na Enășoaie Simona:am o sesizare.

D-l primar:nu avem pe ordinea de zi punctul discutii.Daca e in afara sedintei,spuneti!
D-na Enăsoaie Simona:este o sesizare din cauza pistelor și a trotuarelor care sunt.Sunt blocate de

masini,carute,utilaje.Ar trebui sa facem niste reguli.
D-l primar:o sa facem o hotarare de consiliu cu niste indicatoare cu oprirea si parcarea interzisa.
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


