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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 14.08.2019 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.184/08.08.2019,şedinţă ce are loc la sediul
Primăriei com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 10.00. Se
constată şi se înregistrează prezenţa a 11 consilieri locali,lipsesc nemotivat urmatorii consilieri
locali:Catanciu Emanuel,Dumea Cornel,Mare Edmond și Petrisor Ioan.
D-l primar:Buna ziua domnilor consilieri, buna ziua invitatilor. Astazi avem o sedinta ordinara
cu 10 puncte pe ordinea de zi, în schimb nu avem un președinte de ședință, așa că o să propun
Consiliului Local să numească un președinte de ședință.
D-l Ghiuzan Anton: Propun de domnul Dumea Emilian.
Doamna Secretar: propunerea este pentru sedinta de astazi?
D-l primar:da.
Doamna secretar:Alte propuneri? Nu sunt.Cine este pentru?Se adopta propunerea cu 9
voturi,,pentru,,.
D-l primar: Inainte de a incepe ședința, o să retrag de pe ordinea de zi proiectul nr. 7 pentru a
putea discuta și cu agenții economici și cu cetățenii din comunitate, după care o sa-l ducem în
ședința următoare. O să vină cineva de la Rossal să explice situația reală cu scumpirea gunoiului,
ca să înțeleagă toată lumea că nu primarul scumpește, nu este decizia mea, este proiect de
hotarare prin care sunt obligat sa pun pe oridinea de zi acest proiect. Și ca să nu fie discuții, cel
mai corect este ca mai întâi să avem câteva intalniri.
Doamna Secretară: Sunteți de acord ca inainte de citirea ordinii de zi,să dăm cuvântul
domnului de la Rossal? (toti consilierii locali sunt de acord-10 voturi ,,pentru,,)
Inginer Rossal: Așa cum spunea si domnul primar, necesitatea ajustării acestor tarife a venit în
urma unor acte normative emise de Guvern. Ordonanța 74 din decembrie 2018 si Legea 31 din
2019. Această ordonanță ne obligă să avem tarife diferentiate pe deșeuri recilcabile și deșeuri
reziduale, pentru colectare din poartă în poartă, pentru colectare de pe platforma. Deasemenea,
ordonanța care ne-a obligat să mărim salariul minim, iar dumneavoastră care sunteti agenți
economici stiți, Guvernul spune să mărim salariul minim, nu ne spune de unde să luăm banii, și
la noi marea majoritatea muncitorilor au salariul minim, si de obicei o gramada de cresteri de
salarii. Deasemenea, a apărut o directivă europeană care a fost initial insitituita in 2017, a
functionat jumatate de an, la sfarsitul lui 2017 s-a retras urmand ca din ianuarie 2019 sa fie
repusa.Acum e vorba de 30 de lei pe tonă depozitată, iar la 1 ianuarie 2020, va fi vorba de 80 de
lei pe tonă depozitată. De asta cred că este și interesul dumneavoastră ca cetățeni să nu mai aducă
la punctul de colectare orice, asta in scopul de a reduce cantitatea depozitată, gunoi menajer
separat și reciclabil separat. Referitor la tarif, intradevar, vi se pare mult crestrea de la 2.39, dar
acest 2.39 a fost licitat in anul 2016, de atunci toate aceste cresteri care au fost impuse dupa niste
fise de fundamentare, nu intru in detaliu pe fiecare in parte. Dar pentru mediu rural rezultă un



preț de 8,26 lei de persoană pe luna pentru colectarea la platforma, ceea ce este acum este fără
TVA, iar pentru colectarea din poartă în poartă, dacă o să optați pentru acest sistem, ajunge la la
11,61 fără TVA.
D-l Ghiuzan Anton: Imi pare rau ca nu ati spus ca se poate cantari gunoiul la fiecare cetatean in
parte și atunci cetateanul devine cel mai interesat de selectare.
Inginer Rossal: Ordonanța 74 prevede și acest lucru, se poate cantari, dar daca avem dotari, deci
o dotare presupune iarasi o ridicare a tarifului. Deci la momentul asta, fara dotari, si va spun ca
pentru o masina, sistemul de cantarire si softul plus transmiterea informatiei pe calculator costa
in jur de 10 000 de euro.
D-l Ghiuzan Anton: Pe cat timp aveti licitatia? Pe 9 ani de zile, in 9 ani se amortizează cu un
cost minim pe persoană.
Inginer Rossal: ADI ECO NEAMT spune asa,daca facem investitii, si asta este prevazut si in
regulament: daca facem investitii, acestea se regăsesc in tarif. Investițiile facute prin proiect de
catre Comunitatea Europeana și cofinantate de la Consilul Judetean, acesti 8 ani, platformele
trebuie sa functioneze, platformele trebuie sa ramana pentru ca ei vin anual, cei de la
Comunitatea Europeana sau de la Agentia de la Bacau sa monitorizeze sistemul, sa vada daca
mai exista platforma, containere, statia de sortare. Aici la partea cu colectarea din poarta in
poarta, inca mai sunt discutii daca se ia reciclabilul din poarta in poarta, si ce rol mai au dupa
aceea acele platforme. Este adevarat ca paltformele sunt mai greu de controlat. Ceea ce ridicam
noi acuma de la dumneavoastra de pe platformă, asa zis reciclabil, e pacat ca o parte , de 10-20
de cetateni respecta si pun selectiv, dupa care vine unul si arunca menajer peste selectiv. Noi
avem dupa regulamentul nou, care o sa trebuiască să-l luati si pe el in discutie,inainte de a aproba
tarifele trebuie sa aprobati regulamentul,daca deseul selectiv este contaminat mai mult de doua
zeci la suta, eu in prima saptamana anunt autoritatile locale, nu ridic acel container, ar trebui sa-l
sigilez, autoritatea ar trebui pana saptamana viitoare ar trebui sa-l separe, daca nu se face asta, se
trece pe rezidual si se taxeaza ca atare. De aceea si tarifele pe reciclabil sunt mai mari. Aici au
mai aparut in tariful actual,erau parte din venituri pentru noi din cel recilcabil, acum dupa noul
regulament si dupa Ordonanata 74, reciclabilul il gestioneaza ADI, deci acele organizatii de
transfer de responsabilitate si prin care noi primeam o bonificatie ca venit, acum nu mai exista si
in 2019 nu au functionat deloc.Trebuie ADI sa incheie contracte și la rândul lor ADI restituie
către operatori valoarea serviciului prestat și in anul următor,acele venituri pe care le primim de
la ADI pentru reciclabile să le scădem din tarife..Suntem deja in august ,nu sunt aprobate
tarife ,regulamente si nici contracte.

Voiam sa va mai spun ca acum aveti posibilitatea dupa noul regulament, fac referire si la
el chiar daca nu l-ati vizualizat,nu l-ati vazut dar probabil o sa aveti când,puteti trece la taxă sau
să rămâneți tarif. Taxa inseamna cetatenii sa plateasca la primarie, aici se va factura toata
cantitatea ridicata de pe raza UAT-ului si suma inmultita cu tariful pe tona, este suma lunara
facturată, care trebuie recuperată din acea taxă. Noi cand am licitat tariful in 2016 era calculat la
un numar de persoane. Acest numar de persoane nu mai exista. La momentul de fata
dumneavoastra aveti 7221 de persoane, dar practic contracte au 2780, pentru ceilalti plateste
primaria. Deci diferenta este platita de primarie. Cam asta am avut eu de spus, acum daca mai
aveti dumneavoastra intrebari.
D-l Pârțac Octavian: nu ati spus nimic de tarifele la persoanele juridice!
Inginer Rossal: pentru persoanele juridice nu am spus pentru ca nu se schimba foarte mult.Deci
pana acum era 344+25,5, contribuția pentru economie circulară, la agenții economici tariful/tona,
influența nu este foarte mare.



D-l primar: Asa ar fi trebuit facut si pentru persoane fizice, nu sa crestem de 3 ori pretul.
Inginer Rosall:nu stiu daca in Tara Românească sunt 1 sau 2 orase care....Ce stiu eu este Sibiul
ar avea un sistem complex
D-l Ghiuzan Anton:Referitor la agentii economici, cel impiedica pe el sa faca contract cu o
firma care colecteaza deseuri reciclabile prin care cartonul , plasticul, metalul il da la societatea
respectivă, nu primeste bani, il da la societate, ajuta mediul.
Inginer Rossal: Eu stiu ca sunt societati care dau intradevar bani pe tipul acesta de deseu.
D-l Ghiuzan Anton: Si atunci agentul economic are numai deseu rezidual, praf, sticla sparta sau
ceva de genul asta, abia acum ar fi intradevar real sa plateasca numai gunoiul rezidual ce reiese
din activitatile respective, nu si deseurile reciclabile,care le predă.
Inginer Rossal: Chiar tot prin regulament are acum posibilitatea orice agent economic sa dea
deseurile recilclabile oriunde, deci nu-i obligat să ni-l dea noua, dar aceste cantitati trebuie
evidentiate ca au fost predate, ca si UAT –ul la randul lui sa raporteze ca are anual o cantitate de
gunoi reciclabil.
D-l Ghiuzan Anton:agentul economic primeste factura,respectivul se scade
Inginer Rossal:are si acum obligatia aceasta.Deci se poate.Aici ce spuneti d-vs rămâne o
cantitate foarte mica de rezidual.
D-l Ghizuan Anton:așa este si moral,fiecare muncim ca sa fie echitate.
Inginer Rossal:este adevarat,dar la momentul asta nu avem posibilitatea tehnica de a face acest
lucrul.
D-l Ghiuzan Anton:daca se face pe platforma si cantitatea o preia Rosalul atunci...
Inginer Rosal:puteti institui taxa si pentru agentii economici.Am deja doua UAT-uri care au
taxa pentru agentii economici și facturarea se face total catre UAT si impartirea o faceti d-vs aici.
D-l primar:in cazul in care agentii economici o sa isi faca contracte,atunci ce taxa sa-i mai pun?
Inginer Rossal:pe rezidual.Dar asta inseamna ca trebuie sa faca dovada
D-l primar:de asta am retras de pe ordinea de zi proiectul,ca sa ne putem intalni,sa discutam .
Inginer Rossal:imi para rau ca nu ati avut proiectul de hotărâre pentru regulament sa fi venit si
reprezentantul de la ADI sa explice mai in detaliu.
D-na secretar:regulamentul este postat pe site din luna martie.
Inginer Rosal:este regulamentul pentru dezbatere.Asa cum ati primit acum modelul de hotarare
cu tarife este un proiect de hotarare cu regulamentul.
Dna secretar:noi nu il avem,daca il aveam...
Inginer Rosal:daca este aprobat regulamentul de către 2/3 din UAT-uri se face adunarea
generala și se aproba regulametul.Practic d-vs avizati regulamentul și dupa aceea se aproba in
sedinta ADI.
D-l primar:daca mai sunt intrebari?
D-l Ghiuzan Anton:după ce vine regulamentul, rămâne la latitudinea consiliului local sa
hotarasca.
Inginer Rosal:sunt mai multe posibilitati acum față de ce era inainte.
D-l viceprimar: Daca nu se aproba noul regulament in consiliu ce se intanpla?
Inginer Rossal: Se da o hotarare ca nu se aprobă, se trimite la ADI, ADI convoaca adunarea
generala si daca doua treimi din UAT-urile din zona 2 sunt de acord, ceilalti o treime, se supun
hotararii Adunarii Generale.
D-l Pârțac Octavian Iosif: O intrebare pentru domnul primar: Cand va ganditi sa faceti
intalnirea cu agentii economici?



D-l primar: Cred ca in prima saptamana din septembrie.O sa fie anuntat pe site-ul
primarie,telefonic...

D-l presedinte de sedinta :în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr.184 din data de
08.08.2019 a Primarului comunei Tămaseni sunteţi convocaţi a participa la şedinţa ordinara
a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc în ziua de miercuri, 14 august
2019 ,ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local şi care va avea următorul proiect al
ordinii de zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Primar:
Lucaci Ștefan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al
comunei Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Tămășeni pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Primar:
Lucaci Ștefan

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pe
drumurile publice la,,Lucrări pentru decolmatare,regularizare și
reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în
perimetrul Tămășeni,râu Siret,mal drept, comuna Tămășeni,
județul Neamț,,

Primar:
Lucaci Ștefan

5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor
în registru agricol pentru semestrul I din anul 2019

Primar:
Lucaci Ștefan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
servicii juridice de consultanță,de asistență, și /sau reprezentare a
UAT Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 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 ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

Primar:
Lucaci Ștefan

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în
Adunarea Generală a ADI ,,AQUA Neamț,,în vederea exercitării
votului

Primar:
Lucaci Ștefan

9 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta Primar,
Lucaci Ștefan

10. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav din cadrul Primariei comunei Tămășeni pe
semestrul I 2019.

-

D-l presedinte de sedinta: Cine este ordinea de zi?
Se aproba ordinea de zi cu 10 voturi,,pentru,,



D-l presedinte de sedinta: Se mai adauga pe ordinea de zi un proiect de hoatare plus o cerere.
1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente
programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, la nivel local

2. La discutii se adauga o cerere.
Sunteti de acord?Se aproba suplimentarea ordinii de zi cu 10 voturi ,,pentru,,.
Supunem la vot procesul verbal de la sedinta anterioara din 01.07.2019.Cine este ,,pentu,,?
Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 01.07.2019 cu 10 voturi,,pentru,,
Proiectul de hotarare nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta:a fost ales presedintele de
sedinta la inceputul sedintei.
Proiectul nr.2 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Tămășeni.
D-l presedinte de sedinta: Discutii? Avizul comisiilor? Aviz favorabil.
D-l Ghiuzan Anton: sunt modificari la acest proiect?
D-l primar: Da, sunt cateva modificari, pe strada principală si pe alte strazi.
D-l presedinte de sedinta: supenem la vot proiectul de hotarare: cine este pentru?Se aproba
proiectul de hotărâre cu 10 votui ,,pentru,,.
Proiectul nr.3 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și
estimările pe anii 2020-2022
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii?
D-l Ghiuzan Anton: am solicitat domnului primar inainte de sedinta daca doreste sa retraga
acest proiect de hotarare intrucat, pe lista de investitii a fost trecuta suma de 100 000 lei in martie,
dar nu s-a specificat locatia unde vor fi amplasate aceste locuri de joaca, cand l-am intrebat,
dumnealui a spus ca inca nu ne-am gandit, ceea ce reiese ca nu are acordul Consiliului Local
pentru stabilirea locațiilor respective. Am observant ca aici la Tamaseni s-au amplasat in parcul
din fata primariei și la Adjudeni, pe terenul de sport, ceea ce mie nu prea mi se pare corect
intrucat investitia facuta abia acum este cuprinsa in lista de investitii si specifica clar ,,
echipamente de joaca pentru copii sat Adjudeni, comuna Tamaseni”.
D-l primar: Le-am facut separat,doar ca in ceea ce am aprobat noi cand am facut bugetul, am
specificat si o sa o chem si pe doamna contabila sa vina cu bugetul,si vedeti ca este specificat
acolo suma de 100 000 lei spații de joaca, nu spatiu, deci pentru Tamaseni si Adjudeni. La
Adjudeni nu aveai unde sa faci un alt loc de joaca pentru copii, este cel mai frumos sa fie langa
terenul de sport.Si am intrebat foarte multi oamnei si au spus ca acolo,nu te-am intrebat pe tine
D-l Ghiuzan Anton: Eu m-am referit ca s-a facut acolo ,fara acordul Consiliului Local. Eu am
sa fac o sesizare catre prefectura pentru a ma lamuri din partea legalitatii acestora.
A ajuns domna contabila in cadrul sedintei.
D-l Ghiuzan Anton: Când s-a aprobat suma la inceput de an,ati mentionat ca nu se poate face
pentru ca nu aveti proiect de hotărâre.
D-l primar:acolo era vorba de o extindere si nu ajungea suma de 100 mii lei.Nu ca nu sunt
pentru extinere,ba da sunt,dar e vorba de bani,toate intr-o zi nu se pot face.
D-l presedinte de sedinta:la acest proiect de hotărâre la art.2,3,și 4 o mica eroare scrie 2018 in
loc de 2019.Daca va fi aprobat se va scrie 2019 în loc de 2018.
D-l Ghiuzan Anton:Doamna contabila, o intrebare, la aceasta suma, echipamente de joaca
pentru copii, nu se specifica locatia.Deci cand se face o investitie de suma de 250 000. Nu are
acordul Consiliului Local pentru locatia exacta a locurilor de joaca. Când este vorba de o suma
asa de mare lasa la latitudinea d-lui primar sa hotarasca.



D-l viceprimar:când s-a votat proiectul la ședinta anterioara nu ati spus ca vreau o locatie exact.
D-l Ghiuzan Anton:nu am intrebat pe domunul primar?si a spus,,inca nu ne-am gândit,,Când se
facea proiectul,daca se facea,atunci veneam cu amendamente.
D-l viceprimar:ati fost de acord sa se faca?
D-l Ghiuzan Anton:am fost de acord pentru suma.
D-l viceprimar:atunci la ce suneti impotriva acum?
D-l Ghiuzan Anton pe motivul ca nu a trecut prin consiliul local ca si cum ar f trebui sa treaca
legal si moral.Atunci am votat suma,nu locatia.Nu am fost impotriva,nu s-a facut legal.
D-l viceprimar:atunci va contraziceti singur.
D-l președinte de ședinta:doriti sa propuneti un amnedament?
D-l Ghiuzan Anton:Eu propun ca amendament domnului primar, daca doreste sa retraga acest
proiect de hotarare pana in momentul cand face un proiect de hotarare pentru amplasarea acestui
loc de joaca. Daca nu doreste, eu am sa sesizez prefectura in legatura cu aceasta problema si
consilierii in cunostinta de cauza sa stie ce trebuie facut.
D-l primar:din punctul meu de vedere ramane proiectul.Ceea ce am facut este legal,am facut
pentru comunitate.Avem toate documentele.
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare.Cine este pentru-9 voturi
pentru.Abtineri:1 vot abtinere(Ghiuzan Anton)
Se aproba proiectul de hotarare cu 9 voturi ,,pentru,,.
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile publice
la,,Lucrări pentru decolmatare,regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de
agregate minerale în perimetrul Tămășeni,râu Siret,mal drept, comuna Tămășeni, județul
Neamț,,
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii?Se inscrie la cuvant d-l Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton: nu prevede in acest proiect perioada, pe cat timp?
D-l presedinte de sedinta: Ba da, prevede, pana la expirarea contractului, 2021 , 30.05.2021.
Dar am si eu o intrebare: stiu ca mai sunt cetateni care scot piatra de acolo, se poate
sau……..daca domnul inchiriaza sau ce face el.
D-l primar: În perimetru care el exploateaza,logic nimeni nu are voie.
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare.Cine este pentru?10
voturi,,pentru,,
Se aproba proeictul de hotarare cu 10 voturi,,pentru,,.
Punctul 5 Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru
agricol pentru semestrul I din anul 2019
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii?
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru …………….?10 voturi,,pentru,,
Se aproba proiectul de hotărâre cu 10 voturi,,pentru,,

Punctul 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de servicii
juridice de consultanță,de asistență, și /sau reprezentare a UAT Tămășeni
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii? Se inscrie domnul Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton: La acest proiect de hotarare am observant ca cel care cere prelungirea
contractului de prestări. este un consilier judetean PNL
D-l primar: nu este consilier judetean



D-l Ghiuzan Anton: Avand in vedere ca nu este consilier judetean PNL imi retrag
amendamentul
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru?8 voturi ,,pentru,,Abtineri?1 vot ,,abtinere,, Neculai Anton .Impotriva?-1 vot
impotriva-d-l Ghiuzan Anton.
Se aproba proiectul de hotărâre cu 8 voturi,,pentru,,.
Punctul 8 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea
Generală a ADI ,,AQUA Neamț,,în vederea exercitării votului
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii? Se inscrie domnul Ghiuzan Anton,.
D-l Ghiuzan Anton: Domnul care este imputernicit sa voteze impotriva maririlor de preturi la
acest proiect de hotarare
D-l primar: Da.Sa fie mandatat d-l viceprimar si sa fie impotriva majorarii pretului la apa.
D-l Ghiuzan Anton:amendamentuL este sa fie impotriva maririi preturilor.
D-l președinte de ședinta:supunem la vot amendamentul d-lui Ghiuzan Anton:Cine este
pentru?Se aproba amendamentu cu 10 voturi,,pentru,,.
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru?10 voturi ,,pentru,,
Se adopta proiectul de hotărâre cu 10 voturi pentru.
Punctu 9.Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență.
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii?
D-l primar: Acest ajutor de urgenta este pentru Giurgila Andrei de la Adjudeni
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru ?10 voturi,,pentru,,
Se adopta proiectul de hotăărâre cu 10 voturi,,pentru,,.

Punctul nr.10 Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap
grav din cadrul Primariei comunei Tămășeni pe semestrul I 2019.
D-l presedinte de sedinta: doar trebuie sa luam act.

Punctil 11.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor
aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, la nivel local
D-l presedinte de sedinta:Avizele? Favorabile. Discutii? (se inscrie domnul Ghiuzan Anton)
D-l Ghiuzan Anton: Ne poate explica domnul primar?
D-l primar: Este vorba despre alimentele care se primesc la scoala, sa le gestionam noi. Nu noi
am facut lucrul acesta pana acum, .
D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot proiectul de hotarare
Cine este pentru ?Se aproba proiectul de hotărâre cu 10 voturi,,pentru,,.
Punctul 12.DISCUȚII:
D-l presedinte de sedinta: Avem o cerere de la domnul Iacob Butnaru.
Stimati Consilieri,
In urma cu un an si patru luni, mai exact in data de 26 Aprilie 2018, ma adresam Consiliului Local
printr-o scrisoare care aducea la cunostinta faptul ca Monumentul Eroilor din Adjudeni trebuie luat in
atentie pentru a fi intretinut corespunzator (Anexa1). In data de 1 Decembrie 2018 atunci cand am fost
acasa pentru a celebra Centenarul Unirii, dar si in aceasta vara, am putut observa cum Monumentul
continua a se degrada. Daca anul trecut atunci cand redactam scrisoarea era cazuta doar o placa de



marmura din partea suparioara, acum sunt mult mai multe cazute, iar procesul de degradare se va
accelera datorita patrunderii apei prin aceste deschizaturi, iar in timpul iernii, gelivitatea nu iarta.
Domnilor Consilieri, in aceasta vara timp de o luna in fiecare seara am putut observa cum pe scarile
dispensarului din Adjudeni, sunt tineri ce se intalnesc pentru a socializa, iar acum va intreb. Nu credeti
ca am putea amenaja corespunzator incinta acestui Monument astfel incat sa dam ocazia tinerilor si nu
numai , de a avea un loc corespunzator pentru a se putea intalni ? Stimati alesi, pentru a nu mai bate
pasul pe loc, am trimis un releveu unui arhitect originar din comuna, iar astfel am realizat inceputul unui
proiect printr-o amenajare peisagistica si un deviz orientativ ce le veti gasi atasate le aceasta cerere.
(Anexa 2,3,4)
Dat fiind expunerea de mai sus, va rog sa supuneti spre dezbatere urmatoarele propuneri:
- Autorizarea realizarii unor lucrari de intretinere a Monumentului ce vor fi realizate in data de 30,31
August de catre cetatenii din Adjudeni.
-Pavajul scos din fata Gradinitei Tamaseni si din fata Scolii Generale Tamaseni sa fie utilizat pentru
amenajarea pietonalului din viitorul parc. Este nevoie in total de 158mp pavaj.
-Aria adiacenta Monumentului Eroilor din Adjudeni sa fie denumita Parcul Eroilor.
-Disponibilitatea Consiliului Local de a primi ca donatie bancile necesare amenajarii Parcului Eroilor.
-Includerea amenajarii Parcului Eroilor in viitoarea lista de investitii.
Va multumesc pentru atentie si sper sa avem acest obiectiv realizat cat mai curand.
Cu stima,
Iacob Butnaru

D-l primar: Acel monument al eroilor a fost discutat chiar din primele zile ale anului, daca am
facut la Tamaseni o micuta investitie, va fi cazul sa facem si la Adjudeni .Am zis ca dupa ce vom
termina aceasta investitie a trotuarelor, vom face si acea investitie de a reduce o parte din acel
gard, sa facem acele alei pe care le spune si domnul Iacob Butnaru in aceasta cerere. Erau deja
propuse dar nu le putem face atat de repede pentru ca prioritatea nr.1 la acest moment este Scoala
Adjudeni si Scoala Tamaseni, pentru ca mai sunt cateva lucrari de facut acolo,totodata sunt
incepute si spatiile de joaca pentru copii. Logic, acele pavele luate de la dispensarul din
Tamaseni, sunt duse la Terenul de sport unde am facut acea alee de acces pentru parculetul
pentru copii, restul ce ramane, si ce vom scoate din fata scolii de la Tamaseni, cu siguranta o sa
investim si la monumental eroilor la Adjudeni, numai dupa ce va incepe scoala si vom termina o
parte din lucrările care sunt mai urgente. Eu as ruga Consiliul Local, indiferent de ce investitie se
face, sa fie atribuita sau ca toti sa avem responsabilitatea, sau daca vedem un cetatean ca duce
gunoi unde nu trebuie sa-l atentionam.Sa ne implicam si toti sa avem aceleasi responsabilitati,
impreuna putem face lucrul ăsta și toti sa tinem la lucrurile astea, pentru-ca sunt bunuri comune.
D-l primar:daca se aproba aceasta cerere,după acecea se face un proiect de hotarare.
D-l Ghiuzan Anton:el vrea sa amplaseze doua ,trei bănci.
D-l primar:vrea să le aducă el?
D-l Ghiuzan Anton:da
D-l primar: in cerere spune asa, dat fiind expunerea de mai sus,,Autorizarea realizarii unor lucrari
de intretinere a Monumentului ce vor fi realizate in data de 30,31August de catre cetatenii din
Adjudeni.Ce?
D-l Ghiuzan Anton: Adica vrea sa puna acele 3 sau 4 placi de marmură care sunt căzute.
D-l primar: Dar pana atunci sunt puse si aici trebuie sa cereti autorizatie de la urbanism nu de la
Consiliul Local. Eu sunt de acord cu lucrul asta, poate sa faca oricine, orice, in schimb aici este o
campanie electorala inceputa cu ani de zile inainte. De ce nu a vazut aceste lucruri acum 7 sau 8
ani in urma. O sa supuneti la vot daca sunteti de acord, dar eu nu sunt de acord pentru-ca asta
insemna campanie. Ati inceput o campanie si dumneavoastra si altii , ca tot vedem pe facebook



ce se intanpla. Eu vreau sa va intreb asa, cati ani ati fost consilier local? 25 sau 24? Ati venit
vreodata cu un proiect pentru comunitate?
D-l Ghiuzan Anton: Da
D-l primar: Ce proiect?
D-l Ghiuzan Anton: Proiectul la sala de sport
D-l primar: Este proiectul dumneavoastra? Intodeauna ati venit in sedinta doar sa aruncati cu
mizerie,ati facut o alianta sa fiți impotriva tuturor lucrurilor bune,sa veniti cu o placa,cu o
faianta,adica noi suntem....
D-l Ghiuzan Anton: este cumva cererea facuta din partea mea?! Datorita dumneavoastra se
datoreaza asta
D-l primar: Nu a fost aprobata de mine si nu mi-o asum deloc, pentru-ca a fost inceputa pe
timpul domnului Ilie si a ramas asa
D-l presedinte de sedinta: Ce parerea aveti de aceasta cerere? (este chemata dooamna inginer
de la departamentul de urbanism pentru cateva lamuriri)
D-na secretar:autorizarea lucrarilor de intretinere se face de compartimentul urbanism nu se
face de catre consiliul local.
D-l Ghiuzan Anton:se face de catre consiliul local intrucât este spatiu public și dumnealui după
ce primeste aprobarea de la consiliul local merge la d-na de la urbanism.
D-na secretar:mai intai se face un certificat de urbanism,acesta este un act de informare în care
se spune pentru lucarea x,y, se face...hotărâre de consiliul local,aviz de la ministerul.....Ce lucrari
se fac?
D-l Ghiuzan Anton:doamna secretar noi o aprobam sau o respingem,ce o sa faca e problema lui.
D-l presedinte de sedinta:daca darama monumentul eroilor,noi autorizam lucrul acesta?
D-na secretar:sunt niste avize de obtinut de la ministerul cultuii.
D-l președinte de ședinta:ar trebui sa specifice ce lucrari vor sa faca.
Doamna Chile Lenuta Gabriela: Lucrările de intretinere, reparatii la finisaje exterioare, si am
aici art. 11 din lege care spune asa ,,la finisaje, tencuieli, placaje se pot executa fara autorizatie
de construire. Orice alta lucrare care este in afara acestui articol se face pe baza unei autorizatii.
Dar din ce am inteles, aici sunt lucrări de intretinere.
D-l Ghiuzan Anton:vor sa puna cateva placi si doua,trei banci.
D-na secretar:d-vs aveti in spate si niste anexe,acestea sunt lucrarile?
D-l Ghiuzan Anton:nu.Anexele sunt pentru proiect de hotărâre.
D-na secretar:d-l Ghizuan are si niste anexa,care presupun lucrari de constructie.
D-na Chile Lenuta Gabriela:nu trebuie autorizatie când venim cu lucrari de
reparatie,intretinere.Orice lucrare care presupune lucrari de intervenie la cosntructie,trebuie.
D-l Ghiuzan Anton:având în vedere ca aceasta lucrare este pe domeniul public se aproba de
consiliul local.
D-l primar:daca consiliul local face lucrul asta este spre rusinea d-lui viceprimar ca nu si-a facut
treaba.Adica trebuie sa vin eu sa va fac voua autoritati....
Doamna secretar: Referitor la cererea domnului Iacob Butnaru, va rog sa precizati ce raspuns ii
comunicam domnului.
D-l Ghiuzan Anton: Ca suntem de acord sa faca reparatia la placile de marmura care sunt cazute
si curatenie
D-l viceprimar:alea 3 placi le face si o echipa a primariei.
D-l Ghiuzan Anton:este vorba de cerere.
D-l viceprimar:curatenie se face saptamanal acolo.



D-l presedinte de sedinta: Supunem la vot aceasta cerere!Cine este ,,pentru,,?3-
voturi ,,pentru,,(Neculai Anton,Ghiuzan Anton și Dumea Emilian,,) și 7 voturi,,abtinere,,.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
DUMEA EMILIAN

SECRETARUL COMUNEI TĂMĂȘENI,
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