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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 20.06.2019 în sedinta de îndată a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.142/19.06.2019,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 09.00

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 12 consilieri locali,lipsesc doi consilieri
locali(Enășoaie Simona și Giurgilă petru) 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.

Domnul președinte de ședință:buna ziua tuturor!
În conformitate cu prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.215/2011 privind administratia

publica locala ,republicata, cu modificările și completarile ulterioare și a dispoziţiei nr.142 din data de
19.06.2019 a Primarului comunei Tămaseni sunteţi convocaţi a participa la şedinţa de îndată a
Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc în ziua de joi , 20 iunie 2019 ,ora 09.00 în
sala de şedinţe a Consiliului Local şi care va avea următorul proiect al ordinii de zi :

1.Proiect de hotărâre privind propunerea schimbarii de destinaţie a corpurilor de clădire C3, C4 şi C5,
situate în incinta Şcolii Gimnaziale Comuna Tămăşeni, înscrise în Cartea Funciară nr. 53441
Tămășeni, în vederea demolării acestora
Initiator primar:Lucaci Ștefan

D-l presedinte de sedinta:Sunteti de acord cu ordinea de zi?
D-l consilier Ghiuzan Anton:inca un punct,am de facut observatii ,la discutii.
Supunem la vot ordinea de zi.Cine este pentru? 11 voturi ,,pentru,,Impotriva-nu sunt.Abtineri?-1

vot abitinere ,,Dumea Eusebiu,,
Se aproba ordinea de zi cu 11 voturi ,,pentru,,.
D-nul președinte de ședință:începem cu proiectul nr.1.
D-l consilier Ghiuzan Anton:procesul verbal de la ședinta,nu de ieri?
D-na secretar:este facut,nu este publicat pe site.Nu este publicat pe site,nu l-am supus spre

aprobare,o sa le supunem la sedinta următoare, pe toate trei.
D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-nul Presedinte de sedinta , discutii la acest proiect.
Se înscrie la cuvânt d-l consilier local Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton: ieri la ședința de indata,după terminarea sedintei,pe marginea

votului care s-a dat in ședință si eu m-am abtinut,am avut un motiv.După ședință domnul primar a iesit
pe hol și mi-a spus ca o sa-mi para rau,o sa fie impotriva mea,nu e bine ce am facut...vreau sa stiu la ce
s-a referit când mi s-a adresat in felul asta?

D-l primar:nu era un vot pentru a face un lucru in comunitate care sa fie de folosul
primarului ,era un interes comun pentru școala Tămășeni,pentru că stiti foarte bine de 3 ori scos la
licitatie și daca nici acum nu doriti, ca nu il fac pentru mine si nici pentru d-vs,îl fac pentru



comunitate.Și am zis asa:o sa vada intrega comunitate ca am fost impotriva unui proiect de interes
local.Atât,în rest nu.

D-l consilier Ghiuzan Anton:m-ati intrebat ,asa.....
D-l primar:atât asta a fost discutia.
D-l consilier Ghiuzan Anton:cred ca nu folositi influenta...
D-l primar:nu folosesc nici o influenta,ci Consiliul Local a fost de față când am spus ca nu este

corect ce ati facut,pentru ca nu a fost un proiect făcut pentru mine sau pentru consiliul local,ci pentru
întreaga comunitate și cu asta am incheiat-o.Nu am spus altceva.

D-l consilier Ghiuzan Anton:m-am abtinut pentru ca,de un an și ..,aproape doi ani de zile acest
proiect este in pus dezbatere.Eu stiu foarte bine de ce s-a amânat și nu s-a luat in lucru.

D-l primar:daca stiti motivul ,spuneti-l.
D-l consilier Ghiuzan Anton:nu as vrea sa il spun pentru că va afectează.
D-l primar:nu ma afectează deloc.Daca stiti motivul,spuneti.Nu intrati in politica in

ședința.Vorbim despere interese locale.
D-l consilier Ghiuzan Anton:dacă ati fi dezinteresat....
D-l primar:pâi nu sunt dezinteresat sunt interesat.
D-l consilier Ghiuzan Anton:dezinteresat de problemele politice,asta este important.
D-l primar:nu sunt probleme politice.
D-l consilier Ghiuzan Anton:m-a mirat faptul,că îmi pare rău ca am votat,că în ședința

anterioara,deoarece a facut bine observatia d-l Octav,a spus ca ati umplat de 3 ori aproape,acest proiect
de hotărâre.

D-l primar:sunt institutii ale statului care vor putea verifica tot ce spuneti d-vs,si daca n-o sa fie
legal,normal că....

D-l consilier Ghizan Anton:m-am interesat si eu mai departe care a fost motivul.Antoane să stii
ca la Primaria Tămășeni nu numai unul conduce,sunt altii care conduc din spate.

D-l primar:asta este o problema și o calomnie.A fost scos de 2 ori la licitatie,s-au inscris mai
multe firme,și-au facut calcule și ieseau pe minus cu câteva miliarde.Și nu este numai comuna Tămășeni
în aceasta cauza,din câte știu eu sunt zeci de comune in aceasi situatie cu proiectul pe care l-am facut noi.

D-l consilier Ghiuzan Anton:eu cred ca institutiile care iti dau un proiect ,iti dau niste norme.
D-l primar:iti dă niste norme din anul 2000 și suntem in anul 2019.
D-l președinte de ședință:alte discutii pe marginea acestui proiect?Atunci supunem la vot

proiectul .Cine este pentru?
- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi ,,pentru”,,
-Cine este impotriva?,Nu sunt.
-Cine se abtine?..Abtineri 1 vot.(d-l consilier Ghiuzan Anton).

11 voturi,,pentru,, , 1 vot ,,abtinere,,-proiectul de hotărâre a fost aprobat.

2.Discutii.
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu vreau sa fac referire la camera de supraveghere de la Adjudeni

care a fost amplasata pe cooperatie.Acuma ca,cooperatia este la alta persoana privata cred ca nu mai
poate fi acolo amplasata.Nu ar fi bine sa montati un stâlp lateral,este de interes local.

D-l consilier Mihoc Ilie:se poate pune pe stâlpul de la scoala.
D-l consilier Ghiuzan Anton:la stâlpul de la scoala nu are loc.
D-l primar:putem pune și cum spune d-l Ghiuzan un stâlp.
D-l consilier Mihoc Ilie:Nu este nici o problemă se poate pune si pe cladire,nu este nici o

problema,nu deranjează pe nimeni.
D-l primar:daca acceptati,pe clădire are vizibilitate mai buna.
D-l consilier Ghiuzan Anton:asta este obesrvatia.
D-l presedinte de sedinta,daca nu mai sunt alte discutii,va multumim pentru participare
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


