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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.09.2019 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.193/03.09.2019,şedinţă ce are loc la sediul
Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 08.30. Se
constată şi se înregistrează prezenţa a 10 consilieri locali.Domnul consilier Dumea Eusebiu se
prezinta la sedinta la proiectul nr.3 încris pe ordinea de zi.Lipsesc nemotivat urmatorii consilieri
locali:Dumea Emilian,Enăsoaie Simona,Mare Edmond .
D-l Primar: Buna ziua si bine ati venit la o noua sedinta extraordinara de Consiliu Local.
Inainte de a incepe ordinea de zi, o sa supunem la vot alegerea presedintelui de sedinta.
Supunem la vot:cine este pentru ?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 9 voturi ,,pentru,,
Domnul presedinte de sedinta Dumea Cornel dă citire convocatorului:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și
estimările pe anii 2020-2022
3.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu apartinând
domeniului public al comunei Tămășeni
Domnul presedinte de sedinta: supunem la vot ordinea de zi: Cine este pentru ?
Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 10 voturi ,,pentru,,.
D-l președinte de ședinta:supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare:cine este pentru?
Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare cu 9 voturi ,,pentru,, și 1 vot ,,abtinere,,.
Doamna secretara: dacă imi permiteti, in conformitate cu art. 138, alin. 17 din Noul Cod
Administrativ, ,,in termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al sedintei, secretarul
general al unitatii administrativ-teriotriale afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de
internet a unitatii administrativ-teritoriale o copie a procesului verbal al sedintei”.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul
2019 și estimările pe anii 2020-2022
D-l presedinte: discutii? Se inscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton: La acest proiect n-am regăsit referatul de specialitate si nu stiu la ce sa ma
uit.
D-na secretar:rapoartele sunt facute,probabil la xerox,s-au luat cate doua pagini.De ce nu ati
spus cand au avut loc sedintele pe comisii ,ca lipseste raportul de specialitate?
Domnul Ghiuzan Anton citeste raportul de specialitate.
D-l Primar: Banii care se aduc din trimestrul patru in trimestrul trei, sunt bani de la PNDL și
sunt veniti de la Bucuresti, doar ca erau trecuti in trimestrul patru si acum ii trecem in trimestrul
trei. Aceasta sumă de 44 000 lei este impartita in doua, 22 000 lei pentru un proiect de extindere
apa-canal, adica 15 km si 22 000 lei modernizare prin asfaltare strazi din comuna Tamaseni, si
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asta inseamna mai multe strazi, ar fi vorba despre toate fundaturile din Tamaseni și Adjudeni,
toata Borcana, iar in Livada vor fi strazi pe partea stanga si 5 strazi pe partea dreapta. Este un
inceput, asta ca sa pot termina proiectele si sa le putem trimite la Bucuresti.
D-l presedinte:Mai sunt discutii? Supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proeictul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
3 .Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu
apartinând domeniului public al comunei Tămășeni
D-l presedinte: avizele? –favorabile, Discutii? Se inscrie la cuvand domnul Cantaciu Emanuel si
domnul Ghiuzan Anton.
D-l Cantaciu Emanuel: Vreau sa fac un amendament la acest proiect. Am vazut in proiect ca se
cere mentinerea pretului din 2014, adica 2,65 euro fara TVA, eu propun ridicarea pretului de la
2,65 euro la 3,45 euro fara TVA, lucru care aduce un venit in plus.Ar veni o crestere de la 150
de euro pe luna la 200 euro pe luna.
D-l primar:dumneavoastra decideti,respectam deciziile dumneavoastra.
D-l Ghiuzan Anton: Acelasi amendament voiam sa-l fac si eu, mai ales ca in pretul asta intra si
utilitatile (apa, curent, caldura)
D-na secretar:deci asa va fi amendamentul:3,4 euro fara TVA.
D-l presedinte: Supunem la vot amendamentul domnului Cantaciu Emanuel! Cine este
pentru?Se aproba amendamentul cu 11 voturi ,,pentru,,
Supunem la vot proiectul in ansamblu,cine este ,,pentru,,?
Se aprobă proeictul de hotărâre cu 11 voturi,,pentru,,
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