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NR.7700/22.11.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.11.2019 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.246/18.11.2019,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 13 consilieri locali,lipseste nemotivat d-l consilier local Mare Edmond.
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta de Consiliu
Local . O sa dam cuvântul domnului presedinte să conducă ședința.
Domnul presedinte de sedinta Dumea Cornel : Buna ziua! În conformitate cu prevederile Dispoziţiei
nr.246 din data de 18.11.2019 a Primarului comunei ati fost convocaţi să participam astazi la şedinţa
extraordinara a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea următorul proiect al ordinii de
zi :

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act
adițional la Contractul de credit de investiții nr.1092
RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între Comuna
Tămășeni și CEC BANK S.A.

Primar:
Lucaci Ștefan

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de
personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț

Primar:
Lucaci Ștefan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
functii și a numărului de personal pentru
aparatul de specialitate al Primarului comunei Tămășeni, jud.
Neamt

Primar:
Lucaci Ștefan

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Viceprimar:
Antonică Ștefan

5. Privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.58 din
15.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

Domnul presedinte de sedinta: Avem o suplimentare:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea numărului
posturilor de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019.
Domnul consilier Ghiuzan Anton propune suplimenatrea ordinii de zi cu punctul:Discuții.
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Domnul președinte de ședinta:cine este de acord cu suplimentarea propusa de domnul Ghiuzan si cu
suplimentarea cu proiectul de hotarare.
Se aproba suplimenetarea ordinii de zi cu 13 voturi,,pentru,,.
Domnul președinte de sedinta:supunem la vot proiectul ordinii de zi: Cine este pentru ?
Se aprobă proiectul ordinii de zi cu 13 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 13 voturi ,,pentru,,
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de credit de
investiții nr.1092 RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între Comuna Tămășeni și CEC
BANK S.A.
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.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 21 din 16.09.2010 privind
înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț
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?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii și a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tămășeni, jud. Neamt.
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 ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,, .
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
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 ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
5. Privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr.58 din 15.10.2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Tămășeni
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 ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea numărului
posturilor de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 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 ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi ,,pentru,,.
6.Discutii
Domnul consilier Ghiuzan Anton:vreau sa pun 2 intrebări domnului primar:



1.Referitor la strada Canalului din Adjudeni,pe data de 2 noiembrie s-a asfaltat,vreau să știu dacă aceasta
strada a fost prinsă în lista de investitii si cât a costat.Doresc să primesc răspuns in scris.
2.Referitor la taxa de salubrizare:în luna septembrie sau octombrie ati invitat la caminul cultural în
legatura cu taxa de salubrizare , agentii economici și zilele trecute au venit 2 cetățeni și 2 persoane din
Tămășeni și m-a rugat să vă întreb în cadrul ședinței că agenții economici o sa-i includeti și pe ei cu
sumade 40 de bani pe metru pătrat și aș dori să îmi spuneti de ce i-ati mintit.
D-l primar:este o dezinformare totala.Întâlnirea pe care am avut-o,a fost fratele dumneavoatra,a fost
asa :40 de bani pe metru pătrat,dar gasim calea legala și incepând cu 1 ianuarie 2020 agenții economici și
de la 1 noiembrie persoanele juridice.Nu am dezmințit cu nimic și nici nu am mintit cu nimic.Cautăm
calea legala sa vedem ce putem face.Sunt alte primării care au o taxa de 40 de lei.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:la Săbăoani,agenții economici,prin hotărâre de consiliu local,au
contracte cu o societate care le colecteaza deseurile reciclabile.
D-l primar:se poate si aici.Ati vazut a precizat si domnul de la Rossal:s-a schimbat legea si pot face
contracte cu alte societati cu deseurile reciclabile nu rezidual.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:în taxa de habitat se puteau prinde si agentii economici.
Domnul primar:nu.Speram ca până la 1 ianuarie să găsim calea legala.
Domnul consilier Dumea Emilian:ieri a fost sedinta de consiliul de administratie la Adjudeni.Doamna
directoare de acolo mi-a spus ca ar avea nevoie de un generator. V-am adus la cunostinta poate il
includem in bugetul local.
D-l primar:daca o sa fie o rectificare o sa prindem si un generator de mare putere pentru scoala Adjudeni.
Domnul conilier Dumea Emilian:,Și am mai vorbit cu doamna directoare de un sistem de burse.Sunt cam
20 de burse:10 copii pentru burse sociala si 10 copii pentru burse de excelenta.Si inca o chesatiune:câtiva
cetateni mi-au semnalat ca nu au unde să arunce hainele.Daca se pot pune doua tomberoane pentru
haine.Nu putem vorbi cu cei de la Rosal.
D-l primar:ei nu.Trebuie sa gasim o firma.
D-l primar:este o cerere a domnului Magdici pe care am discutat-o si in sedinta trecuta,cere un ajutor in
produse alimnetare.Daca sunteti de acord,ca la rectificare sa putem sa gasim o solutie să îî dam niste
alimente.
D-l consilier Giurgila Petru:cei de la social au facut verificari?
D-l primar avem facute milioane de anchete sociale.
D-l consilier Giurgila Petru?Câti bani ii intra lui lunar?
D-l primar:16 mil.și jumatate.
D-l consilier Giurgila Petru:e necajit....
D-l consilier Mihoc Ilie:stiti care este treaba,noi il invatam asa.Daca nu ii dai azi,nu îi dai maine................
Cererea a fost respinsa.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
DUMEA CORNEL

SECRETAR GENERAL COMUNA TĂMĂȘENI,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA




