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NR.6257/15.10.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.10.2019 în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat
prin Dispoziţia Primarului nr.222/09.10.2019,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 15 consilieri
locali.

D-l Primar: Buna ziua si bine ati venit la o noua sedinta de Consiliu Local cu 14 proiecte pe ordinea de zi
și punctul 15 discutii. O sa dam cuvântul domnului presedinte.

Domnul presedinte de sedinta Dumea Cornel : Buna ziua!În conformitate cu Dispoziţia nr.222
din data de 09.10.2019 a Primarului comunei Tămaseni suntem invitati a participa la şedinţa ordinara a
Consiliului Local al comunei Tămășeni care are loc astazi,ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului
Local şi care are 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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
Tamaseni

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor completări la inventarul bunurilor din domeniul public al
comunei Tămășeni

4. Proiect de Hotărâre privind modificarea HCL nr.56/06.09.2019 privind prelungirea unui contract de
închiriere pentru un spațiu apartinând domeniului public al comunei Tămășeni

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferentă
investiției,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț,,

6. Proiect de hotătâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de
Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în Comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățâmânt preuniversitar din comuna Tămășeni

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
9 Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile

de violență domestica
10. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din

jud.Neamt

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


11 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.29 din 28.03.218 privind atribuirea si încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara,,ECONEAMȚ,,din Zona 2,județul Neamț

12 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea
Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu
destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza
U.A.T. Comuna Tămăşeni

13 Proiect de hotărâre privind modificarea actului constituitiv și statutului Asociașiei de Dezvoltare
Intercomunitara,,AQUA NEAMT,,

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute, teren din
domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA Targu Mures

15 Discutii

Domnul presedinte de sedinta: supunem la vot proiectul ordinii de zi: Cine este pentru ?
Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 14 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 11 voturi ,,pentru,, și 3 voturi ,,abtinere,,
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? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca nu
sunt discuții supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,, și 1 vot ,,abtinere,,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Local Tamaseni
D-l presedinte: avizele comisiilor? –favorabile de la toate cele 3 comisii. Discutii? Se inscrie la cuvant
domnul Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton: referitor la acest proiect de hotărâre aș dori să fac un amendament,la art.23 să mai
adaugam un aliniat referitor la,,Daca un proiect de hotărâre a fost respins el poate fi pus pe ordinea de
zi,numai dacă i se aduce o modificare dar nu mai putin de 30 de zile.De exemplu astăzi,s-a respins un
proiect de hotărâre și mâine se face o sedinta de indata sau extraordinara el să nu poată fi pus pe ordinea de
zi daca nu are adusă o modificare.
Doamna secretar:,,daca un proiect de hătărâre a fost respins,să nu poată fi pus pe ordinea de zi,daca nu are
adusa o modificare și după 30 de zile:
D-l primar:și dacă ar fi un proiect de interes local,care nu acceptă această perioadă de 30 de zile și dacă nu
îl facem într-o ședință de îndată,atunci poti să pierzi finanțarea sau proiectul atunci ce facem?
D-l președinte de ședință:trebuie să ne gândim la situația când am vrut să demolăm niste construcții și nu
le-am putut demola pentru că exista un impediment legal,dacă se obține acel aviz legal...pierzi
timpul.Situația de fapt,permite la momentul ulterior sa se adopte o hătărâre de consiliu local.
D-l primar:din punctul meu de vedere ar ingreuna...
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu ar îngreuna nimic.Regulamentul ar impune foarte mare atentie din partea
aparatului de specialitate.
D-l primar:se pot face greșeli fără să îți dai seama.
D-l consilier Ghiuzan Anton:d-l primar,una este o greșeală și alta este........



D-l primar:eu mă refeream la acele proiecte de interes local si care nu ar suporta amânare.
D-l președinte mai am si eu cateva amendamente:unul este referitor la data sedintelor pe comisii,eu aș
propune cu o zi înaintea sedintelor de consiliu local să aibă loc ședințele pe comisii.
D-l primar:nu cred ca e rau sa fie înainte,se poate contacta aparatul de specialitate pentru a nu mai fi nevoie
stai sa vina contabilul,secretarul.
D-l președinte de ședință:președintele comisiei poate convoca membrii la o ședință stabilită de comun
acord.Un alt amendamnet ar fi la cazurile de absența motivata ,situatia concediului de odihna,cred că este o
situatie motivată.
D-na secretar:conform noului cod administrtativ,avem ședințe ordinare și extraordinare,numai in caz de
fortă majoră,convocarea la ședința extraordinară,se face de indata.Dar ședința tor extraordinară este.
D-l președinte de ședință:supunem la vot amendamentele,în ordinea formulării lor.
1.Primul amendament al domnului Ghiuzan Anton cu privire la imposibilitatea repunerii pe ordinea de zi a
unui proiect de hotărâre care a fost repins,acesta nu poate fi repus pe ordinea de zi daca el nu are o
modificare și pe o perioada de cel putin 30 de zile.Supunem la vot:cine este pentru :1 vot ,,pentru,, și 13
voturi,,abținere,,.Amendamentul a fost respins.
2.Amendamentul nr.2 cu privire la data sedintei pe comisii,cu o zi inainte de data ședinței de consiliu
local.Cine este pentru:11 voturi,,pentru,,Abtineri?3 voturi ,,abținere,,.
3.Amendamentul cu nr.3 ,încluderea concediului de odihna printre cazurile de absența motivata.Cine este
pentru?14 voturi,,pentru,,.
D-l presedinte: Supunem la vot proiectul de hotărâre,cu amendamentele aprobate:Cine este pentru?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,,Impotriva:-,abtineri:-
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor completări la inventarul bunurilor din domeniul
public al comunei Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca nu
sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea HCL nr.56/06.09.2019 privind prelungirea unui contract
de închiriere pentru un spațiu apartinând domeniului public al comunei Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt d-l consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:acest proiect de hotărâre a fost aprobat în ședința anterioara cu 4,20
euro ,mp,inclusiv TVA,au fost luate in calcul toate majorările la pretul utilităților,el a fost forte bine
argumentat de colegul nostru,dar mă miră fapul că doamna contabilă și domnul Chihalău nu au ținut cont de
aceste probleme.Din 2004 toate utilitățile sau majorat cu 40% iar la acest proiect spațiul s-a majorat cu 30
%.Daca acceptăm un preț sub 4 euro 20, noi o să suportăm din bugetul local diferența de cheltuiala.Și nu mi
se pare coret ca acest priect de hotărâre să treacă.Acestea sunt motivațiile,mai ales că serviciile de notar s-au
scumpit cu 70%.
D-l primar:aici este vorba de cabinetul acesta de notar,el a depus o cerere la noi prin care a vrut să se
retragă și a spus că odată pe săptămână la cât vine ea în Tămășeni..e vorba de niste bătrâni care nu se pot
deplasa la Roman.Dumneavoastră hotărâti,era cât de cât bunicel și spațiile rămân nefolosite dupa aceea.Nu
cred că o să punem bani de la bugetul local,din ceea ce am vorbit cu d-l și cu d-na contabilă,nu iesim in
deficit ci pe plus.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre:cine este pentru?10
voturi ,,pentru,, ,Abtineri?-3 voturi,,abtinere,, Impotrivă?-1 vot ,,impotrivă.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.



5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferentă
investiției,,Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămășeni,județul Neamț,,
D-l președinte:Aici am văzut că este vorba de un număr de 16 străzi din satul Tămășeni și un număr de 23
de străzi din Adjudeni,.(se enumeră străzile)Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt d-l consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghizuan Anton:domnule primar de ce nu doriți mai întâi sa faceți extindere de canalizare si
apă pe aceste străzi,așa cum ați făcut pe strada Busuiocului în Tămășeni,drept pentru care s-a finalizat în
totalitate,deci nu mai e nevoie de interventie pe ea și acuma faceti numai asfaltare?Că a întrebat un cetățean
pe d-l vice ,daca faceti asfalt acuma canalizarea cand??pai peste 2 ani de zile ,o tăiem...
D-l primar:pe străzile care au fost asfalptate nu au fost făzute șanturile betonate doar pentru acest motiv.
D-l consilier Ghiuzan Anton:asta e o motivatie de campanie.
D-l primar:nu e motivatie de campanie,nu vorbim despre campanie acum,vorbim de investitii.Un primar
când face ceva,împreună cu consiliul local,o face pentru că este în functie si trebuie să îți facă treaba.Nu am
facut acele șanțuri betonate pentru a veni din spate cu extinderea de canalizare.Avem și proiectul cu
canalizarea care în următoarea ședință o să fie pus pe ordinea de zi.acest proiect de ,,modernizare străzi prin
asfaltare a fost mai rapid facut,va fi depus la București pentru finanțare și în următoarea ședință va fi pus pe
ordinea de zi.Nu vom face aceasta investitie decât după ce vom face canalizarea,cum spuneti dumneavoastră.
D-l consilier Ghiuzan Anton:daca se face in modul acesta este perfect.Atunci doresc să fac un
amendament,cum ati spus dumneavoastră că vreti să faceti canalizarea,după aia se face asfaltarea.Doresc să
fac acest amendament ca sa fie o garantie ca intâi se face canalizarea,după aia se face asfaltarea.
D-l primar:oricum canalizarea va fi prin șanturi,nu va fi pe mijlocul drumului.Nu afectează cu nimic si o
să vedeți că nu se va tăia nici un asfalt.
D-l consilier Ghiuzan Anton:și cheltuiala va fi dublă?
D-l primar nu va fi dubă,este aceeași săpătură domnul Ghiuzan.Daca o sa primim prima finanțare pentru
asfaltare facem asfaltul si nu continuăm cu șanturile betonate,pentru că acest proiect este prevăzut cu șanturi
betonate.Nu vom face șanturile până la executarea canalizării.Nu va fi tăiat nici un asfalt.
D-l consilier Ghiuzan Anton:se va face canalizare pe amândouă părți laterale?
D-l primar:nu.Vor fi subtraversări.
D-l consilier Ghiuzan Anton:și atunci cheltuila nu va fi dubla?
D-l primar:în acest proiect cu extindere canalizare va fi până la limita de proprietate a cetățeanului,pentru
că proiectul care a fost făcut în urmă nu a fost făcut până la limita de proprietate si acum cetățenii trebuie să
plătescă o gramada de bani.Vor fi oamneni de specialitate care vor face proiectul ,nu-l fac eu.
D-l consilier Mare Edmond:nu o să iasă discutii cu cetățenii care deja s-au racordat la canalizare?
D-l primar:daca vom găsi o formă legală și vom putea suporta de la consiliul local acea sumă de bani pntru
cetățenii care nu s-au legat la canalizare,da,vom face un proiect si vom ajuta si acei cetățeni.
D-l consilier Ghiuzan Anton:avem obligația legală să asigurăm utilitățile cetățenilor.
D-l primar:puteti să propuneti si dumneavoastra.
D-l consilier Iosub Iosif:dar când s-a facut vechea canalizare nu erați consilier?
D-l consilier Ghiuzan Anton:s-au aprobat km.pe strada aia 300 m,pe aia 200 m.
D-l primar:asta trebuia sa se faca cand a fost supus proiectul spre apobare.Dar acum timpul este trecut si
trebuie să găsim noi solutia.
D-l președinte de ședință:trebuie să aveti in vedere că este o notă conceptuală,aprobi nota sau nu o
aprobi,cum credeti.Daca nu sunt discuții, nu avem nici amendamente,supunem la vot proiectul de hotarare,
cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.



6. Proiect de hotătâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tămășeni în Consiliile
de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca nu
sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,, Impotriva:1 vot ,abtineri:-.

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în
Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățâmânt preuniversitar
din comuna Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca
nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.

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? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca nu
sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestica
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca nu
sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
10.Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a
localităților din jud.Neamt
D-l presedinte:Avizele comisiilor? Favorabile.Discutii?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan
Anton
D-l Ghiuzan Anton: Ne poate spune domnul primar, asa in mare, despre ce este vorba?
D-l primar: Este un regulament la nivel de sistem Eco Neamt, acele hotarari de Guvern care ne obligă ca
acest regulament sa treaca prin Consiliul Local. Dar îl aveti acolo.De aceaia ar trebu ca sedintele pe comisii
sa fie cu o zi înainte.
D-l presedinte: Sunt discutii sau amendamente?Atunci supunem la vot proiectul de hotarare.Cine este pentru?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.29 din 28.03.218 privind atribuirea si încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara,,ECONEAMȚ,,din Zona 2,județul Neamț
D-l presedinte: Avize? Favorabile.Discutii?se înscrie la cuvânt d-l Ghiuzan Anton.
D-l Ghiuzan Anton: Domnule primar, care este motivatia de doriti sa modificati hotărârea Consiliului Local
din 28.03.2018? Aici se vede mărirea foarte brutal si exagerata de preturi cu colectarea deșeurilor.
D-l primar:Pentru ca sa putem veni la noul Regulament cu taxa fixa la Primarie, atunci va trebui sa revenim
la acel proiect in care sa aprobam acele preturi ca sa putem intra de la 01 Noiembrie cu noul proiect de
salubrizare a comunei, asta este motivatia.
D-l presedinte:Sunt amendamente de formulat la acest proiect? Nu?Atunci supunem la vot proiectul. Cine
este pentru?



Se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 voturi ,,pentru,, Impotriva:1 vot ,abtineri:1 vot ..
12.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi
aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si
administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice )
pe raza
U.A.T. Comuna Tămăşeni
D-l presedinte: Avize? Favorabile.Discutii?Se inscrie la discutii domnul Ghiuzan Anton si Dumea Emilian.
D-l Ghiuzan Anton:Daca se aproba acest proiect de hotarare ce se intampla cu contractele care au fost facute
de cetateni cu Rossal-ul, este valabil in continuare?
D-l primar: Nu mai este valabil, se vor abroga toate acele contracte si se va restitui suma de bani de la 01
noiembrie si pana la 31 decembrie, li se dau banii inapoi.
D-l Ghiuzan Anton: Dar in acest proiect nu se prevede asa ceva, sub ce forma o sa le dea banii inapoi? In ce
baza?
D-l primar: In intalnirea pe care am avut-o cu domnul director de la Rossal a spus asa: Daca intrati de la 1
noiembrie cu taxa fixa, pentru toti cetatenii care au platit pana la sfarsitul anului se reziliaza contractul si vor
primi banii inapoi.
D-l Ghiuzan Anton: In baza carei hotarari?
D-l presedinte:Contractul este facut intre doua parti iar Consiliul Local nu este parte a contractului.
D-l Ghiuzan Anton:Consiliul Local a hotarat pretul pe contract, deci nu trebuie sa stipuleze in Hotararea de
Consiliu Local ca se abroga contractile facute tot in baza Hotararii de Consiliului Local?
(D-l primar îl cheama pe domnul inginer de la Achizitii in sala de sedinte.)
D-l primar :Domnule inginer, cei care au platit facturile pana la finele anului la Rossal, ce se intampla cu
acei bani?
D-l inginer: Nu are legatura Consiliul Local, este o relatie comerciala intre o persoana juridica si o persoana
fizica in baza unui contract.
D-l Ghiuzan Anton: Dar contractul care s-a facut nu este in baza unei Hotarari de Consiliu Local? Deci
Consiliul Local a oblige cetateanul sa fac contract cu Rossal-ul.
D-l inginer:Persoana interesata trebuie sa faca o cerere scrisa la Rossal pentru restituirea banilor.
D-l Dumea Emilian:Eu vreau sa propun ca taxa vasta de 2 lei /persoana sa o plateasca familiile pana in 5
membri, adica ce trece de 5 membri sa plateasca tot pentru 5 persoane. Daca o familie are 6, 7 membri sa
plateasca tot 10 lei pe luna.
D-l primar: Nu stiu daca este cadru legal pentru asa ceva. Daca se poate, de ce nu?
D-l Ghiuzan Anton: Se poate, Consiliul Local hotaraste. De exemplu, am vazut la Bucuresti, taxa de habitat
se plateste de la varsta de 14 ani.
D-l presedinte :Supunem la vot amendamentul domnului Dumea Emilian.
Se aprobă amnedamentul cu 14 voturi,,pentru,,.
D-l presedinte:Supunem la vot Proiectul de hotarare in ansamblu.Cine este pentru?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:- ,abtineti:-
13.Proiect de hotărâre privind modificarea actului constituitiv și statutului Asociașiei de Dezvoltare
Intercomunitara,,AQUA NEAMT,,
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca
nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.



14.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute,
teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA Targu Mures
Discutii
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Nu se inscrie la cuvânt nici un consilier local.Daca
nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
D-l primar: Aici este vorba despre EON, care vrea sa faca o modernizare de retea pe raza satului Adjudeni.
15.Discutii
D-l presedinte:Avem o cerere a lui Magdici Iosif din localitatea Adjudeni, care a adresat o cerere Consiliului
Judetean Neamt, redirectionata Consiliului Local Tamaseni, prin care se solicita acordarea de ajutoare
constand in alimente.
D-l primar:Consiliul Local are dreptul sa stabilieasca o suma de bani pentru copilași.
Dna Simona Enasoaie:Referitor la toaletele de la scoala, daca domnul primar poate sa ne dea niste detalii.
D-l primar: Cred ca cel mai correct ar fi ca fiecare dintre consilieri sa faca o vizita la scoala si sa verifice
lucrarile care se fac.
D-l primar:Legat de proiectul de modernizare si extindere a scolii gimnaziale din Tamaseni, prin HCL nr
29/23.04.2019 au fost actualizati indicatorii tehnico-economici pentru proiect.Hotararea este publicata si pe
siteul primariei si are acces la aceasta pagina oricine este interesat de acest proiect. In anexa la hotarare sunt
detaliate toate lucrarile propuse.Voi enumera principalele lucrari executate sau in curs de executie:
Extinderea scolii existente ce are o suprafata desfasurata de 1877 mp, cu trei corpuri, parter + un etaj , cu o
suprafata desfasurata totala de 283 mp si anume:
D-l Ghiuzan Anton:Aceasta chestie a fost cuprinsa in Proiectul de hotarare, asta este campanie, postati-o pe
spatial online sau puteti face un raport de activitate.
D-l primar: Nu este campanie. Daca vreti sa ma ascultati este ok daca nu puiteti sa….
D-l consilier Giurgila Petru:cine nu vrea sa asculte e liber sa plece
D-l primar:Un corp parter + etaj cu suprafata desfasurata de 185,96 mp cu grupuri sanitare insumand un
numar de 22 cabine wc pentru baieti si fete, atat la parte cat si la etaj si casa scarii.
Un corp parter + etaj cu suprafata desfasurata de 58 mp, cu grupuri sanitare pentru baieti si fete la etaj si
grupuri sanitare pentru personalul didactic, un total de 22 de cabine.
D-l primar:Reabiliare corp existent:
Gresie pe toate holurile si scari, brau de faianta pe holuri si toate clasele cu inaltime de 1.2 m, dupa
desfacerea mozaicului, lambriurilor si placajelor de faiantaexistente
(580 mp gresie si 1275 mp faianta).
Parchet laminat in toates alile de clasa, 920mp.
In sala de sport se va inlocui linoleumul cu covor cauciucat tip tarkett, 110mp.
Inlocuirea balustrade de lemn si fier cu balustrade de inox, 45 m.
Inlocuirea a 325 mp sarpanta, ignifugare si protectie insecto-fungica a 2200 mp sarpanta din lemn.
Se va in locui acoperisul din tablă zincata, burlane, jgheaburi cu invelitoare din tabla tip Lindab in suprafata
de 1300 mp.
Reabilitare si schimbarea instalatiei electrice si termice din scoala.
Instalatie internet in toate clasele si instalatii de detectare si avertizare incendiu in toata scoala.
Izolarea termica a cladirii
Lucrari de reparatie cu glet de ipsos 300mp, zugraveli interioare 5335 mp si exterioare 1610 mp
Refacere trotuare 140mp



Inlocuire usi de intrare in scoala
Demontarea tuturor usilor cu deschiderea catre holuri si remontare cu deschiderea catre interiorul claselor
Recompartimentari interioare cu pereti de inchidere la casa scarilor si lucrari de consolidare la crearea de
noi goluri
Inlocuire tamplarie exterioara de la nouas ali de clasa si laboratorul de chimie pe latura de est si din
vecinatatea centralei termice, cu tamplarierezistenta la foc cu geam din sticla antifoc 90 minute si
cortinerezistente la foc minim 90 minute
Instalatii sanitare interioare (conducte apa rece, apacalda, conducte canalizare, obiectes anitare si accesorii),
hidranti interior si exterior inclusive conducte de alimentare si camin de vane, retele de apa si canalizare
exterioare
Covor asfaltic pe terenul de sport si curtea interioara, 2110 mp
Reparatii la gardurile de pelimita de proprietate
Preturile ofertate, fara TVA, de catre castigatorul licitatiei contractului de lucrari, SC COMTRANSPORT
S.A Suceava:
Reabilitare corp existent 753163 lei
Extinderi 735857 lei
Reparatie imprejmuire si asfaltare curte interioara si teren de sport 134361 lei
Instalatii electrice 47070 lei
Instalatii de semnalizare si avertizare incendiu 45957 lei
Instalatii sanitare interioare, conducte apa rece, apa calda, conducte canalizare, obiecte sanitare si accesorii,
86440 lei
Retele de apasicanalizare 104999 lei
Hidranti interior si exterior inclusive conducete de alimentaresicamin de vane 80228 lei
Instalatiitermiceinterioaresitermoenergetice in centralatermica 37688 lei
Utilajesiechipamentetehnologice 20800 lei
Organizare de santier 25 000 lei
Restul nu mai are rostsa le citesc pentruca le gasiti pe SEAP. Asta as fi putut sa o fac intr-o conferinta de
presa, dar cred cei interesati gasesc mai usor asta.Suntem consilieri si trebuiesa ne asumam si acestel ucruri
daca asa se doreste. Este vorba de lucrari foarte mari si oricine poate verifica.
D-l MihocIlie: Propun montare a catorva balansoare in parcul de la Paris.
D-l primar: Ne-am gandit la acel parculet sa putem desfiinta acela acoperis pentru ca oricum este periculos.
D-l presedinte: Mai avem o cerere din partea Caritas prin care se solicita suplimentarea cu 14 000 lei.Ar
trebui sa aprobam o noua suma de bani printr-un proiect de hotarare in urmatoarea sedinta.
D-l primar:Sunteti de acord cu aceasta suplimentare ca sa putem face un proiect de hotarare?
Toti consilierii sunt de acord.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
DUMEA CORNEL

SECRETARUL COMUNEI TĂMĂȘENI,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA




