
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
CONSILIUL LOCAL

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

NR.8500/17.12.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 17.12.2019 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.268/11.12.2019,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 13 consilieri locali,lipseste nemotivat d-l consilier
local Mare Edmond.
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la ultima sedinta
ordinara de Consiliu Local . Avem mai multe proiect pe ordinea de zi,o sa dam cuvântul
domnului presedinte să conducă ședința.
Domnul presedinte de sedinta Dumea Emilian: Buna ziua! În conformitate cu
prevederile Dispoziţiei nr.268 din data de 11.12.2019 a Primarului comunei ati fost
convocaţi să participam astazi la şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei
Tămășeni care va avea următorul proiect al ordinii de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și estimările
pe anii 2020-2022
Initiator:primar Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și a Regulamentului Local de
Urbanism(RLU)aferent,pentru ,,Schimbare destinație teren din zona de locuințe în zonă de prestări
servicii,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Tămășeni la data de 30.06.2019
Initiator:primar,Lucaci Ștefan

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Tămășeni la data de 30.09.2019
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
6.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.29 din 28.03.2018 privind atribuirea și încheierea
contractului,,Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară,,ECONEAMT,,,din Zona 2,județul Neamț.
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico economici pentru
proiectul,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț,,
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
8.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
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Domnul presedinte de sedinta: La aceasta ordine de zi se mai adauga inca trei puncte:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ preuniversitar
din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2020-2021
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate,
scoaterea din evidenţa contabilă a persoanelor insolvabile şi trecerea lor într-o evidenţă
separată
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
Initiator:primar,Lucaci Ștefan
Domnul Ghiuzan Anton doreste sa puna o intrebare ,la sfarsit.
Domnul presedinte:adica,,Discutii,,.
Domnul Ghiuzan Anton:da
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba
proiectul ordinii de zi cu 13 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte:supun la vor procesul verbal de la ședinta anterioara:cine este ,,pentru,,.Se
aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 22.11.2019 cu 13 voturi ,,pentru,,.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe
anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Nu sunt.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?12
voturi,,pentru,,.Abtineri?-1 vot abinere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și a
Regulamentului Local de Urbanism(RLU)aferent,pentru ,,Schimbare destinație teren
din zona de locuințe în zonă de prestări servicii,,
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Nu sunt.
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?13
voturi,,pentru,,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Tămășeni la data de 30.06.2019
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se înscrie la cuvând d-l consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:acest proiect de hotărâre domnule primar,trebuia adoptat in
30.07,au trecut 3,4 luni de zile.Nu mi se pare corect,daca legea prevede ca,contul de
executie sa se prezinte in termen de 30 de zile de la data incheierii.L-ați amânat până
acum,nu știu care este motivul.
Domnul primar:poate a fost o eroare de contabilitate.
Domnul președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?-
11 voturi,,pentru,,Abtineri?-1 vot ,,abtinere,,(Cantaciu Emanuel).Impotrivă?-1 vot
împotriva(Ghiuzan Anton).
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentru,, .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli al Comunei Tămășeni la data de 30.09.2019
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.



D-l presedinte: discutii? Nu sunt.
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?-
11 voturi,,pentru,,Abtineri?-1 vot abtinere(Cantaciu Emanuel)Împotriva-1 vot ,,impotriva,,
(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentru,,.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Domnul Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cu cât se măresc taxele domnule primar,ca in raportul de
specialitate nu am vazut.
Domnul primar:nu se măresc taxele cu nici un leu.Dispare taxa de cununie si de protectie
civila
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?12
voturi ,,pentru,,Abtineri?-1 vot abinerew(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.29 din 28.03.2018 privind
atribuirea și încheierea contractului,,Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,,ECONEAMT,,,din Zona
2,județul Neamț.
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton
Domnul consilier Ghiuzan Anton:acest proiect a mai avut modificari,eu am avut un proiect
dar ati fost impotriva,nu stiu care este motivatia domnului primar de a impovara agenții
economici,atâta timp cât legea permite agenților economici sa dea deseurile reciclabile și la
alte societăți .Având în vedere că mai bine de 30% din populatie este plecata și nu stiu de
ce domnul primar nu doreste sa faca echitate reala,cât dai atâta plătești.Cel mai simplu.Ori
este o intelegere intre dumneavoastra și Rosal sau sunteti de rea credinta.Nu stiu care este
problema?
Domnul primar:ati participat la atâtea sedinte...
Domnul consilier Ghiuzan Anton:daca imi dati voie sa imi termin ideea...
Domnul primar:va rog frumos...
Domnul consilier Ghiuzan Anton:regula este simpla,poate o stiti poate nu o stiti,cât dai
atâta platesti,cât incasezi atâta platesti,simplu.De ce nu doriti sa puneti taxa simpla,este de
904 lei,cântareste-l frate,nu faci dumneata dupa bunul plac,densitatea sau cât crezi.Nu mai
suntem in Evul mediu,când este balata sa facem troc.Sunt cântare.Cat dai atata platesti.
Domnul primar:este simplu din punctul dumeavoastra de vedere,în schimb sistemul de
salubrizare nu este al meu,nu scrie Stefan Lucaci-primar pe el,nu este al Consiliului
Local,este un sistem Eco Neamt,este o firma care a câștigat o licitatie,aveti posibilitatea sa
faceti contractate cu alte firme de salubritate.Nu este afacerea mea,domnul Ghiuzan
Anton,de ce tot bateti pe primar că eu.Știti ca am avut o intalnire in care v-am spus
clar,dacă considerati ca aveti o optiune in care agentii economici sa fie avantajati sau
ajutati,sunteti consilier local ,aveti dreptul să faceti un amendament,un proiect de hotărâre,îl
supuneti consiliului local și vă asumati ceea ce considerati dumneavoastra.Faceti-va o firma
si faceti dumeavoastra pentru agentii economici.Nu este societatea mea,nu eu decid.Eu
primesc doar o decizie de mai departe.Dumeavoastra hotărâti daca da sau nu.Nu sunt eu
impotriva la lucrul asta.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:dar agenții economici trebuie să se supună hotărârii de
Consiliu Local.
Domnul primar:nu trebuie să se supună hotărârii Consiliului Local.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:unde spune?



Domnul primar:de ce spuneti,am facut eu lucrul asta?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:prin regulamentul pe care la-ti spus spre dezbatere si
aprobare.Cel care nu are contract cu Rosalul primaria il va obliga sa plateasca de 3 ori.
Domnul primar:pentru că Rosalul vine cu factura la primarie si plateste pentru acele firme
care nu au facut contract cu rosalul.E bine pana aici?Ce agent economic din lumea asta nu
are contract și nu isi plateste deseurile reciclabile sau nereciclabile.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:ce am vorbit eu si ce ati inteles dumneavoastra.Stipuleaza
cumva in hotărârea de consiliu local că agenții econmomici pot face contract si nu mai sunt
obligati catre Rosal?Scrie in hotarârea de consiliu local asa ceva?Abia atunci este valabil un
contract intre o societate si un agent economic.Atâta timp cât dumeavoastra prin proiectele
pe care le-ati inaintat nu ati stipulat problema asta,noi suntem obligati ,cetatenii si agentii
economici,sa se supuna regulamentului pe care dumeavoastra il inaintati.
Domnul primar:de ce nu au facut contract?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnul primar da de ce l-ati pus sa platească de 4 ori?
Domnul primar:l-am pus eu?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:prin regulametul acesta.
Domnul primar:asa faci acum ca si in comentariul pe care l-ati publicat pe spatiul online ca
marirea care a venit acuma pentru agentii econimici ca este cu 71 %.Cum ati calculat?
Domul consilier Ghiuzan Anton:după preturile...
Domnul primar:Nu sunt dublate preturile,e 7,1% marirea.
Domnul consilier Dumea Cornel:eu ,daca nu am inteles gresit,activiatea asta de colectare a
deșeurilor este concesionata de Rosal.Cum poate un alt operator de colectat reziduri sa vina
peste altcineva care are concesiune.
Domnul Ghiuzan Anton:va spun eu.Domnul de la Rosal a spus in felul urmator:după
regulamentul care este in vigoare de la data de 30 martie,agentii economici au posibilitatea
să dea deseurile reciclabile la alte societati făcând dovada ca s-a predat,că noi dovedim la
primarie că am predat,Primaria la randul ei preda la Rosal ca deseurile reciclabile s-au
predat.Nu este cadrul legal facut.
Domnul Dumea Cornel:cum nu este cadru legal ,ca ati spus mai inainte ca este cadru legal.
Domnul Ghiuzan Anton:este cadru legal dar in hotararea de Consiliul Local nu este stipulat
asta.Deci se poate,dar la noi nu exista asa ceva.
Domnul Giurgila Petru:agentii economici nu pot sa faca asa ceva?
Domnul Ghiuzan Anton:nu frate ca...
Domnul primar:se poate si cu dovada ca agentul economic a predat aceste deseuri normal
ca i se scade..
Domnul Ghiuzan Anton:ce poate sa scada Rosalul?
Domnul primar:sa platesti doar gunoiul menajer.
Domnul Ghiuzan Anton:si cum il platim?
Domnul primar:faceti contract cu ei.
Domnul Ghiuzan Anton:domnule primar,prin regulamentul consiliului local.Modificati
regulamentul!
Domnul primar:faceti un amendament si modificati.
Domnul Ghiuzan Anton:l-am facut dar mi l-ati respins.
Domnul primar:dar eu nu votez domnule.
Domnul Dumea Cornel:daca ar fi sa ne intoarcem putin,la proiectul de hotărâre pe care il
avem,aici este o modificare de pret,care e cauzata de modificarea unei taxe de la 30 la 80
de lei tona,modificare din 2020.
Domnul Ghiuzan Anton:si care este diferenta?
Domnul Dumea Cornel:in referat spune ca tarifele pentru deseuri menajere raman
nemodificare,fiind cele aprobate prin hotararea de consiliul anterioara.Asta este toata
diferenta la proiectul asta,alte discutii nu stiu daca isi au rostul.



Domnul Ghiuzan Anton:eu va spun ca au sens.
Domnul Dumea Cornel:in cadrul proiectului acesta.
Domnul Ghiuzan Anton:ei au interesul sa se imbogateasca ,nu sa fie corecti.
Domnul primar: si eu sunt la sentimentul dumneavoastra cred ca la un moment dat o sa fie
kg de gunoi cat kg de carne.Nici mie nu imi convine si nimanui nu-i convine lucrul asta.
Domnul Dumea Cornel .Cititi putin in lege.Cum poate consiliul local sa fie impotriva unei
legi.
Domnul Ghiuzan Anton:Sunt alte legi care ..Pe mine ma obliga primaria ca cetatean si ca
agent economic sa ii dau Rosalului.
Domnul Dumea Cornel:ok,se poate modifica.Mai faceti odata,poate nu s-a inteles
Domnul presedinte:vreti sa faceti un amnedament acuma?
Domnul Ghiuzan Anton:agentii economici care fac contract cu o alta societate de reciclare
a deseurilor reciclabile inclusiv carton,plastic,sticla sa nu mai fie obligati sa faca in
continuare cu Rosalul și gunoiul menajer sa-l cântăreasca.Preda sacul cu eticheta.Și atunci
nu mai este nici o suspiciune.Se poate si treaba asta dar trebuie investitii.Ei nu isi asuma
investitii.Ei isi asuma numai cheltuieli.Ca sa nu plateasca la stat ei angajeaza extra servicii.
Domnul Dumea Cornel eu am inteles dar asta nu poate sa se faca la hotararea pe care o
avem noi acum,noi trebuie sa aprobam sau nu un pret.Eu cred ca am mai vorbit despre asta.
Domnul Ghiuzan Anton:regulamentul este una iar taxele sunt alta.
Domnul Dumea Cornel:ca sa le faci asa trebuie sa modifici regulamentul.
Domnul presedinte de sedinta:dumneavoastra trebuie sa schimbati regulamentu?
Domnul Ghiuzan Anton:nu regulamentul,taxa.In regulament scrie daca nu ai contract cu
Rosal primaria este obligata sa iti incaseze de trei ori mai mult.Dar prin asta se spune clar
agentii ecomici care predau deseurile reciclabile...
Domnul primar:dar trebuie modificat si regulamentul.
Domnul Ghiuzan Anton:regulamentul se poate schimba referitor la cetateanul care nu face
contract.
Doamna secretar:o sa avem reglementate 2 prevederi, pentru ca noi prin hotărârea aceasta
nu putem modifica hotărârea cu regulamenul.O sa fim in situatia in care sunt in vigoare 2
acte juridice:aia prin care se pune in vigoare ca agentul economic plateste de 3 ori mai mult
și asta prin care spune ca nu se plateste.Pe care o punem in aplicare?
Domnul Ghiuzan Anton:palteste de 3 ori mai mult cel care nu are contract,asa spune
acolo.Dar agentul economic care are contract si aduce dovada..
Domana secretar:noi prin proiectul acesta modificam anexa la o hotărâre initiala.
Domnul Ghiuzan Anton:modificam proiectul de hotararea din data de..asta modificam cu
anexa.
Doamna secretar:modificam proiectul de hotarâre sau anexa,precizati expres.La articolul
care?
Domnul Ghiuzan Anton:urmatorul care se poate inscrie.Deci de la 1 ianuarie agentii
economici care fac contract cu o alta societate care ia deseurile reciclabile sa nu mai fie
obligat sa faca..
Domnul primar:tot va trebui sa faca pentru cel menajer.
Domnul Ghiuzan Anton:va dau un exemplu,este firma din Piatra care vine si ridica
deseurile reciclabile:doza de aluminiu,carton si plastic,contra cost,deci vin si sunt platite si
ambalajele.Poti sa imi faci si 10 milione tona,eu sunt corect.Ia masina,cântareste-o la
intrare,cantareste-o la iesire dar asa el face densitarea,după bunul plac.Și atunci ai scos din
ecuatie ca ma furi sau te insel.
Domnul presedinte de ședinta:cel mai bine ar fi sa faceti un proiect de hotarare.
Domnul Ghiuzan Anton:eu l-am facut,ori amendament ori proiect de hotărâre e aceeasi
treaba.



Domnul președinte :votăm amendamentul domnului Ghiuzan:cine este pentru?4
voturi ,,pentru,,Cine se abtine?-9 voturi ,,abtinere,,Amnedamentul a fost respins.
Domnul presedinte de sedinta:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?10
voturi ,, pentru,,Abtineri-1 vot(Dumea Eusebiu),Impotriva -2 voturi(Neculai Anton și
Ghiuzan Anton)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi,,pentru,,
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico
economici pentru proiectul,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna
Tămășeni,județul Neamț,,
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Domnul Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghizuan Anton:la acest proiect am vazut lungimea strazilor dar denumirea
lor nu apare nicaieri.
Domnul presedinte de sedinta:am avut un proiect anterior.
Domnul consilier Ghiuzan Anton acolo nu erau 100 de pagini sau 1000,era o singura pagina.
Domnul primar:erau trecute toate strazile.
Domana secretar:anexa la acest proiect de hotare,devizul si indicatorii tehnico ecominoci,o
aveti?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:da.Dar eu vreau denumirea strazilor!
Doamna secretar:s-a aprobat anterior.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:rămânem, la aceleasi strazi,nu?
Domnul primar:sunt toate strazile care au ramas in Tămășeni,care au rămas in Adjudeni,toata
Borcana stânga si dreapta inclusiv 3 strazi Livada staânga si 5 strazi Livada dreapta.
Domnul presedinte de ședinte:supunem la vot:cine este ,,pentru,,?-13 voturi ,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi,,pentru,,.
8. .Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Domnul Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cine este aceasta persoana?
Domnul primar:data trecuta am discutat despre casa care a luat foc la Tămășeni,daca
sunteti de acord cu un sprijin financiar,am facut proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Ghiuzan Antomn:aveti ceva impotriva ca aceasta suma sa fie virata prin
cont bancar?
Domnul primar:nu.Cont bancar persoanei?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:da bineinteles.
Domnul primar:daca intra persoanei nu o sa poata plati materialele de constructie de unde
au fost luate .Ei sunt niste oameni care vor bea banii sau sa mearga in alta parte.Se ia banii
cel care a dat materialele.Exista factura?
Domnul primar:da.Valoarea materialelor este de vreo 500 de milioane.
Domnul Neculai Anton:le-a luat in primire,a semnat?
Domnul viceprimar:nici nu ajung banii pentru toate materialele.Banii ii ia persoana in
cauza,nu-i ia altcineva.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cel mai simpu si cel mai frumos,livrat in cont bancar.De
ce va spun treaba asta,când au fost surorile aici au cerut o suma de bani de vreo 7 mii de lei
si doamna contabila a spus ca nu putem sa-i dam daca nu are cont bancar.Si atunci mi-a
venit ideea,la 7 mii de lei a cerut cont bancar și la 20 de mii nu ceri?Mi se pare ceva....
Domnul primar discuta cu doamna contabil:pentru suma aceea de 20 de mii lei,cum se face
plata?Pe stat de plata.Se dau toti odata sau se dau in transe?Toti odata pe stat de plata.Când
este un ajutor poate sa fie si un miliard.



Domnul consilier Ghiuzan Anton:eu cunosc miscarea si vreau sa elimin orice dubiu.Daca
dumneavoastra sunteti de acord si vreti sa contribuiti nu am nimic cu dumneavoastra.Ati
spus dumneavoastra ca nu sunteti sigur ca banii ajung unde trebuie.
Domnul primar:daca intra intr-un cont bancar ajung acolo,dar nu vor ajunge la depozitul de
materiale de unde s-au luat.Cunoastem situatia lor.
Domnul Neculai Anton:se face devizul care este si ii dai in contul lui,nu ai treaba,semnat de
el precum ca o primit materialele ca sa nu ai treaba.Vine cu nota care este si ai livrat banii
lui direct.
Domnul primar:este un ajutor de urgenta pentru o casa.Eu propuns sa nu ii mai dati nici un
leu.
Domnul Ghiuzan Anton:eu propun ca suma sa fie livrata prin cont bancar,nu cash.
Domnul președinte de sedinta:supunem la vot amnedamentul domnului Ghiuzan?Cine este
pentru:1 vot ,,pentru,,(Ghiuzan Anton),abtineri?-12 voturi,,abtinere,,.
Amendamentul a fost respins.
Domnul presedinte de ședinte:supunem la vot proiectul de hotărâre:cine este ,,pentru,,?-13
voturi ,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestari servicii
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Nu sunt
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?13
voturi ,,pentru,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei scolare a unităților de învățământ
preuniversitar din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2020-2021
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Nu sunt
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?13
voturi ,,pentru,
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii
votului
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:as dori ca reprezentatul consiliului local sa voteze
impotriva,sa nu fie de acord cu marirea preturilor la apa si canal.
Domnul primar:am citit si data trecuta o adresa si o citesc si acum daca doriti.Este ca o
dispozitie venita de la a
paserv .La curtea de apel la Bacau.Ei au dat in judecata toate uat-urile care nu au fost de
acord cu marirea preturilor.Si aici vorbin de 20 de miliarde care se vor imparti pe fiecare
UAT care au fost impotriva.Iat comunele care au fost impotriva vor suporta.Daca veti fi
impotriva va si asumati .
Domnul consilier Ghiuzan Anton:consilierii trebuie sa plateasca?
Domnul viceprimar:da,sigur.
Domnul primar:in adresa scrie,in cazul in care preturile nu sunt aprobate va rugam sa
precizati si justificarea.
Domnul presedinte de sedinta:conform legii,daca preturile nu vor fi aprobate,va rugam
respectuos sa ne inaintati si justificarea acestui refuz.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:cedeza serviciile comunitatilor respective,judetul nu ti le
accepta si te impovareaza.



Domnul primar:asa ar tebui
Domnul coinsilier local Ghiuzan Anton:așa ar trebui,dar nu se poate.
Domnul primar:nu se poate pentru că nu ti le da Consiliul Judetean.Aceste hotprâri nu ar
trebui sa treaca pe la noi cum nu trece nici E-onul si nici Gazul
Domnul consilier Ghiuzan Antin:domnul primar ,câbnd s-a pus problema cu alimnetele de
la scoala,de ce ati facut proiect de respingere.De ce nu ati facut si acum asa
Domnul primar:am avut o intalnire cu presedintele consiliului judetean si a sopus asa:vreti
sa preluati apa,ne dati toti banii care i-am cheltuit cu aceasta investitie si luati-o.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:pe uat Tamaseni nu a investit nici un ban.
Domnul primar:sunt.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:care este?
Dokmnul primar:statia de clorinare.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:statia de epurare este facuta prin fonduri europene,d-l
primar.
Domnul primar:Consiliu Judetean.
Domnul preseinte de sedinta:supunem, la vot amendamentul domnului Ghiuzan.Cine este
pentru?1 vot pentru.Abtineri?-12 voturi abtinere.
Amendamentl a fost respins.
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?11
voturi ,,pentru,,.Abtineri-nu sunt,impotriva-2 voturi ,,impotriva,,(Ghiuzan Anton și Neculai
Anton)
Se aprobă proiectul de hotarare cu 11 voturi,,pentru,,.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de declarare a stării de
insolvabilitate, scoaterea din evidenţa contabilă a persoanelor insolvabile şi trecerea
lor într-o evidenţă separată
Domnuol presedinte de sedinta:Avizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei
comisii.Se inscrie cineva la cuvânt?-nu sunt.
Domnul președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?12
voturi ,,pentru...Abtineri?1 vot abtinere(Ghiuzan Anton)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,,.
13.Discutii.
Domnul presedinte de sedinta.Se inscrie cineva la cuvant?
Domnul consilier Ghiuzan Anton:domnule primar la sedinta anterioara v-am adresat o
intrebare si ati spus ca o sa imi dati un raspuns in scris.Nu ati dorit sa imi dati pana la
aceasta data raspunsul in scris referitor la asfaltul de pe..
Domnul primar:ti-l dau in scris.
Domnul presedinte de sedinta:declar sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
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