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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 23.04.2019 ,în sedinta ordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.94 din 17.04.2019,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 09.00.

Domnul Primar:buna dimineata domnilor consilieri și Cristos a inviat! Bine ati venit la o noua
sedinta ordinara consiliului local Tămășeni, sedință de buget in care o sa avem 15 proiecte pe ordinea
de zi, iar la punctul 16 sunt cateva discutii, sa dam cuvântul domnului presedinte sa inceapa sedinta.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri locali ,lipseste nemotivat consilierul
local:Cântaciu Emanuel, 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 si d-na Căliman Alina Cristina secretar al comunei.

D-l Presedinte de sedință, Mare Edmond ,în conformitate cu prevederile art.39 alin.1 din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata, cu modificările și completarile
ulterioare și a dispoziţiei nr. 94 din 17.04.2019, a Primarului comunei Tămaseni sunteţi invitati a
participa la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc în ziua de
marti, 23.04.2019,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 aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și estimări pe
anii 2020-2022
Initiator: Primar Lucaci Ștefan
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCALSERV COM
TAM SRL
Initiator :Primar Lucaci Ștefan
3.Proiect de hotărâre prin care se ia act de intentia unor proprietari de a dona suprafața de 604 mp teren
și aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Tămășeni
Initiator Primar:Lucaci Ștefan
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiza si acoperire al riscurilor
Initiator Primar Lucaci Ștefan
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele,
mașinile și utilajele apartinând Primăriei comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal ai
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019
Initiator Primar Lucaci Ștefan
8.Proiect de hotarăre privind modificarea HCL nr.32/17.05.2018 privind aprobarea
organigramei,statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tămășeni,județul Neamț



Initiator Primar Lucaci Ștefan
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii social-
medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul
local,pentru anul 2019,pentru plata serviciilor prestate.
Initiator Primar Lucaci Stefan
10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Initiator:viceprimar Antonica Ștefan
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrare si finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2019.
Initiator:primar Lucaci Ștefan
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.6 din 25.01.2017 privind aprobarea realizării
investitiei și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local
in comuna Tămășeni,județul Neamț,,.
Initiator:primar Lucaci Ștefan
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62 din 10.10.2017 privind aprobarea realizării
investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Modernizare și extindere Școala
Gimnazială Tămășeni,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
14.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării obiectivului de investitie,,Modernizare și
extindere Școala Gimnazială Tămășeni,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000 mp
apartinând domeniului public al comunei Tămășeni,pentru activități economice
Initiator:primar Lucaci Ștefan
16.Discutii

D-l presedinte de sedinta:.Supunem la vot ordinea de zi.Cine este pentru?se aproba ordinea de zi
cu 14 voturi ,,pentru,,.

D-l președinte de ședință: procesul verbal de la sedinta anterioara ? Se aproba procesul verbal
cu 14 voturi ,,pentru ,,.

D-nul președinte de ședință:putem trece la pct. nr.1.:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și
estimări pe anii 2020-2022
Initiator: Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta,disutii:.Se inscriu la cuvânt :d-l consilier Ghiuzan Anton
D-l consilier local Ghiuzan Anton:M-am uitat pe acest proiect supus spre aprobare, m-am uitat si pe
lista de investitii si ma mira faptul ca d-l primar nu se tine de promisiune. Avand in vedere lista de
investitii de anul trecut, iar anul trecut a fost cuprinsa suma de 100 000 lei pentru instalatia de
supraveghere video din comuna, iar in toamnă ați mentionat faptul că nu ati avut un proiect de hotarare
pe tema asta. Este foarte important protectia populatiei, mai mult garanteaza supravegherea video decât
un paznic sau doi.Paznicul poate sa fie aici, poate să fie dincolo și are motivație de a se scuza, si de
aceea propun să trecem pe lista de investiții suma de 100 000 lei pentru extindere supraveghere video.
Și la Scoala Tamaseni cum ati facut și la Scoala Adjudeni, ati modificat o sală de clasă sau două și ati
facut toalete în incinta scolii. Ar fi foarte bine să luăm întai prioritățile, acestea sunt cele mai importante,
după putem face și altceva, dar din punctul meu de vedere, mai importantă este igiena și supravegherea
siguranței cetățenilor. Un alt punct pe care l-am observat, catre sport ati alocat bani, pentru caminul
cultural ati alocat bani, mai ales ca în caminul cultural sunt inchiriate aproape toate spațiile închiriate,
către biserică nu ati pus nici un ban și mă miră faptul acesta.
D-l primar:Dumneavoastră de obicei erați importiva cu banii la culte, dar am să vă explic situația.



D-l consilier local Ghiuzan Anton: Nu am fost importivă, poate m-am abtinut sau veneam cu comentarii
în momentul în care nu aduceau argumente pentru ce doresc banii, cu justificare reală. Dacă cele două
biserici nu au nevoie de bani din partea Consiliului Local înseamnă că totul este ok. Drept pentru care
ma abtin, pentru motivul ca nu cautati sa faceti prioritatile comunei.
D-l primar:În legatura cu sistemul de supraveghere, anul trecut a fost prinsa suma de 100 000 lei pentru
extinderea acestui sistem de supraveghere. Eu credeam că se poate face, doar prin amplasarea unor
camere facând o prelungire de cablu , in schimb necesita proiect. Nu mai era timp sa facem proiectul,
stiti foarte bine cat dureaza un proiect si iarasi redirectionam banii inalta parte.Intradevar este o mare
prioritate și sunt de acord cu dumneavoastra, in schimb anul acesta banii care au venit de la bugetul de
stat sunt foarte putini și sunt limitati, nu sunt importivă si asteptam impreuna să vină și bugetul de la
Consiliul Judetean, pentru ca cei 20 % care trebuiau sa-i primim prin Consiliul Judetean, nu au ajuns
intrucat nu s-a facut sedinta de buget si daca o sa primim acei bani, speram sa-i primim, atunci o sa
cuprindem si suma de bani despre care spuneti dumneavoastra fara nici o problema, sunt de acord, iar la
culte aceeasi problema pentru ca bugetul este limitat. Am avut intalniri cu Comitetul bisericii de la
Adjudeni si de la Tamaseni, in care au spus ca au nevoie de bani pentru cateva investitii si vi le si spun:
la Adjudeni este vorba despre incalzirea din biserica, dar stim cu totii ca Consilul Local nu poate veni
cu suma totală a investiei, dar asteptam bani de la Consiliul Judetean, urmând ca în sedința urmatoare să
alocam bani la culte și o sa avem în vedere, asta daca avem posibilitate, și extinderea sistemului de
supraveghere. În legatura cu prioritatile despre care vorbeati, consider ca este mai bine sa facem o
extindere și la Scoala Tamaseni, asta pentru a ne putea folosi si de acei bani care ne vin de la bugetul de
stat prin programul de dezvoltare PNDL. Nu cred ca deciziile pe care le-am luat au fost de bun augur
doar pentru mine sau cateva persoane, tot ceea ce facem în Consiliul Local este pentru binele întregii
comunitati.Consider ca imi dau tot interesul ca pana la finele mandatului meu sa-mi fac treaba cu simtul
responsabilitatii și in spiritul legii,asa cum ne intelegem in Consiliul Local.Eu nu spun ca nu le-as face
pe toate,dar stiti foarte bine,totul tine de bani,
D-l consilier local Ghiuzan Anton:Ce este mai important?Echipamanetele de joaca pentru copii sau
extinderea video? Sau extinderea macar a unui km de iluminat public ?
D-l primar: Eu cred ca trebuie sa bagam in seama si copiii și sa avem grija de ei, pentru ca ei sunt
viitorul nostru.Nu putem sa-i restrangem sa nu m-ai faca nici o activitate sportiva sau altceva, pentru-ca
o sa m-ai punem 5 camere de luat vederi.Da, sunt foarte importante si acelea dar trebuie sa avem grija si
de copii.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Eu v-am intrebat ce este mai important, nu ce nu este!
D-l primar: Copii sunt mai importanti decat acele camere video.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Locuri de joaca nu sunt?
D-l primar: Nu prea sunt!
D-l consilier local Ghiuzan Anton: In 2016 sau in 2015 s-au aprobat bani, 70 000 lei pentru module de
joaca la copii si la Gradinita din Adjudeni si la cea din Tamaseni.
D-l primar: In 2016?
D-l consilier local Ghiuzan Anton:In 2015 sau 2016, si nu au o durata de viata de doi sau trei ani.
D-l primar: Cele din 2015 sunt niste locuri restranse, iar noi vrem sa facem niste spatii de joaca centrale
pentru copii.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Unde sunt locurile astea de joaca?
D-l primar:În Tamaseni nu ne-am hotarat, tot Consiliul local va trebui sa ia o decizie în legatura cu
amplasarea. La Adjudeni ar fi bine langa terenul de sport, pe acea suprafata care a ramas verde, iar la
Tamaseni ori intr-un capat al parcului central ori în fata postului de politie.Dar asta o sa hoarasca
cetatenii sau Consilul Local,nu eu!

Se inscrie la cuvant si domnul consilier Partac Octavian-Iosif:
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Nu as vrea sa fiu prea direct sau prea dur, dumneavostra la
fiecare sedinta de Consiliu Local aveti replica asta și inteleg de ce ,, nu eu hotarasc, hotaraste Consiliul
Local” si dumneavostra tocmai ati spus ca am hotarat sa punem banii la buget pentru echipamentele de



joaca pentru copii, pentru ca dupa nu stiu cat timp sa hotarasca Consiliul Local unde.Nu hotaraste
Consiliul Local daca pune sau nu bani pentru echipament, dumeavostra hotarati, va rog sa nu mai
folositi fraza asta precum ca Consiliul Local hotaraste, dumneavostra hotarati si noi trebuie sa vedem
daca suntem de acord sau nu.
D-l primar: Poate m-am exprimat gresit!
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Cam asa se intampla mereu!
D-l primar: O sa va las pe dumneavostra sa hotarati!
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Dumneavostra sunteti primar, dumneavostra hotarati, dar nu
mai spuneti ca Consiliul Local hotaraste. La fel si cu partea de cereri, unele cereri care nu stiu pe ce
criterii le alegeti, le discutam inainte și dupa hotarati daca facem sau nu proiect de hotarare, altele le
treceti direct proiect de hotarare. Pe mine ma deranjeaza un pic, pentru ca aruncati responsabilitatea, ok,
ati hotarat dumneavostra, foarte bine, hotararile pe care le luati asumati-le dar nu spuneti ca Consiliul
Local hotaraste.
D-l viceprimar: Prin votul nostru, noi hotaram!
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Intr-un final, dar propunerea nu vine de la noi.
D-l primar: Imi cer scuze ca am propus domnule Octavian!

Se inscrie la cuvat domnul consilier Dumea Emilian.
D-l consilier local Dumea Emilian: La modernizare drumuri, acesti bani sunt pentru drumurile care s-au
asfaltat deja?
D-l primar: Da,pentru drumurile care s-au asfaltat la Adjudeni anul acesta. N-am prins bani la investitii
pentru urmatorul proiect.Asteptam bani si la momentul potrivit o sa va spun si despre urmatorul
proiect,dupa iar o sa spuneti ca ma laud in sedinta.
D-l Ghiuzan Anton: Domnule primar, dumneavostra nu faceti administratie publica, faceti administratie
politica! Asa reiese domnule primar,din lista de investitii.
D-l primar: Asa considerati dumneavoastra. Eu ceea ce fac, fac pentru interesul public.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: La biserica nu s-au solicitat bani pentru incalzire ci bani pentru
reparatia turnului.
D-l primar: Pentru incalzire.Daca parintele o sa considere ca banii trebuie pentru reparatia turnului este
problema lui, trebuie sa vina cu acte justificative si nu ma deranjeaza.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:Atata timp cat Consiliul Local aloca bani catre culte, nu poate sa mai
vina cu justificare.Noi numai dam banii.Drept pentru care, daca sunteti de acord, sa luam banii de la
sport si de la Caminul Cultural, pentru ca se poate autofinanta prin buna gospodarire. Banii de la camin
nu au nici o justificare, pentru ce mai trebuie bani? Cei 26 000 sa meraga catre Biserica din Adjudeni.
Din cate am inteles la Consiliul Judetean comuna Tamaseni are cel mai mare buget.
D-l primar:Sabaoaniul are cel mai mare buget,s-a diminuat acest mare buget pentru ca vreo 20 de
miliarde vor merge pe asistentii personali si pe indemnizatii,care pana anul acesta era de la bugetul de
stat.
D-l consilier local Ghiuzan A nton:Ne puteti spune ce inseamna cei 26 000 lei cheltuieli materiale la
Camin?
D-l primar: Acesti bani au legatura cu autorizatia ISU, cei de la ISU au venit sa faca receptia finala si au
mai adaugat cateva puncte. Scarile sunt prea sus, trebuie date mai jos, lambriul de pe holul care duce
spre biblioteca trebuie dat jos si facut altceva, usile la intrare trebuie schimbate. Deci acesti bani au fost
adaugati pentru emiterea autorizatiei finale!
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Gradinita de la Tamaseni are autorizatie ISU?
D-l primar: Nu
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Ce este mai important? Siguranta copiilor sau afacerea?
D-l primar: Intodeauna siguranta copiilor a fost importanta, iar aici e vorba tot de siguranta
copiilor,tinerilor nostri.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Imi aduc foarte bine aminte, la lista de invetitii ati bagat și
cheltuieli pentru Gradinita de la Tamaseni, drept pentru care sa aprobam si investitia de la caminul



cultural.Intai ati facut investitia la caminul cultural, care e incheiata, si va spun ca din reaua vointa pe
care o aveti nu vreti sa aduceti chiriile macar la suprafata de cheltuielile care se vor face.
D-l primar: Dumneavostra propuneti!
D-l Ghiuzan Anton: Nu avem voie, acest proiect de hotarare il puteti face dumneavostra, doamna
contabila, noua nu ne da voie regulamentul
D-l primar: Si Gradinita Tamaseni am avut discutii cu cei de la ISU cand au venit in control,sa vina
banii de la Consiliul Judetean si vom prinde bani si pentru autorizatia ISU la Gradinita.Dupa ce vor veni
banii de la Consiliul Judetean, vom prinde bani si pentru Gradinita Tamaseni.Nu le putem face pe toate
în acelasi timt.Toate sunt prioritare, dar totul tine de buget!
D-l consilier local Ghiuzan Anton: La spatii verzi ati prins 186 000 lei.Prea multi bani pentru
intretinerea spatiilor verzi.Asta este o prioritate?
D-l primar: Da, pentru a mentine o comuna curata este nevoie si de acest lucru! Nu ar fi pacat o comuna
asa drumoasa sa fie plina de balarii?
D-l consilier Ghiuzan Anton:comuna este mare,frumoasa nu este!
D-l primar:din punctul dvs de vedere.
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Ca privire generala peste bugetul de anul acesta. Da, trebuie sa
apreciem faptul ca in Tamaseni, in timpul mandatului d-l primar s-au facut niste lucruri pentru care
merita felicitat. Aici ne referim la drumurile din Tamaseni si Adjudeni pe care CL le-a aprobat, dar
domnul primar este cel care le-a facut, dar imporatant este ca ele s-au facut si lumea beneficiaza de ele.
Din punctul acesta de vedere, da, felicitari. Si sa dea Dumnezeu sa avem asfalt pe toate strazile din
comuna intr-un timp cat mai scurt. Dar din punctul meu de vedere in acest an ar trebui sa fie prioritare
cel putin 3 lucruri: toaletele de la Scoala din Tamaseni, al doilea, să reusim sa dam canalizarea unei
companii judetene de apa,
D-l primar: Saptamana asta va fi predata1
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Mai este vreo comuna din judetul Neamt care are predata
canalizarea catre Apa Serv? Nu este nici una!
D-l primar:Celelalte comune o au predata la Apa Vital. O mare parte din investiile de la Apa Serv sunt
facute de catre Consiliul Judetean, dar daca acesta nu da aviz, nu se poate preda reteaua catre Apa Vital.
Dar din cate stiu, Apa Serv va fi preluata de catre Apa Vital in totalitate pe toata regiunea Moldovei!
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: Eu stiu de la o persoana implicata in aceasta companie ca in
judetul Neamt singurele UAT-uri care au canalizarea preluata de Apa Serv sunt orasele: Bicaz, Targu
Neamt, Piatra Neamt si Roman si nici o alta comuna. Ceea ce vreau sa spun este ca Apa Serv nu face
altceva decat sa tergiverseze si sa ingreuneze aceasta preluare, iar acest lucru inseamna cheltuile
suplimentare cu statia de epurare, cu paza acesteia, cu pompele. Acest lucru ar trebui sa fie o prioritate
pentru noi, si nu am vazut eforturi in acest sens. În ceea ce priveste Scoala Tamaseni, pentru ca se
amana atata de mult proiectul cu extinderea, noi am tot propus varianta cu un container. Sunt unii care
sunt deja deranjati de insistenta noastra,noi nu vrem sa bagam pe gat aceasta idee dar mi se pare firesc
ca pana în momentul in care lucrarea va fi executata sa asiguram o toaleta civilizata copiilor, este
adevarat ca sunt din ce in ce mai putini copii, parintii sunt interesati de subiectul acesta. Nu vad nici un
efort in acest sens. Ok, mergem cu proiectul pana la capat. De la 350 000 de euro de la PNDL , ajungem
sa mai punem noi inca 240 000 de euro,ceea ce mi se pare imens,dar facem si lucrul asta,daca sunt bani
la buget.Cum am ajuns noi sa asteptam inca 3 ani sa facem wc-uri, avand disponibili 240 000 de euro,
pe care acuma suntem dispusi sa-i dam proiectului pentru ca el sa fie realizat. De ce nu am dat acesti
bani pana acum? Si al treilea lucru pe care nu-l vad aici in buget ar fi intersectia cu drumul E85, nu vad
o solutie pentru traficul de acolo. Tot asteptam sa faca investitorul privat o amenajare a intersectiei. Dar
pana atunci si noi cred ca ar trebui sa gasim si alte variante(fostul drum care mergea spre fabrica de
caramaida, sa incercam sa facem macar un sens asfaltat care sa mearga spre fabrica, dupa ar mai fi
varianta spre Traian, un drum care ar ajuta si zona industriala de la CAP, unde sunt foarte multi
investitori privati).Nu vad eforturi in acest sens.



D-l primar: Nu avem ce eforturi sa facem.Drumul care duce spre fabrica de caramida inseaamna UAT
Cordun, iar celalalt drum care duce spre Traian inseamna UAT Sabaoani, si noi nu avem voie sa facem
investitii pe alte UAT-uri. Ce soluții mai putem gasi noi? Ne-am dus in repetate randuri in audienta la
cei de la Drumuri Judetene, la Politia Rutiera. Daca nu o sa fie alta posibilitate, si acest proiect de la
intersectie nu se va concretiza, pentru anul viitor v-om incerca sa luam in administrare aceste drumuri
chiar daca este foarte greu, acestea fiind drumuri agricole! Iar in legatura cu Scoala Tamaseni, legea nu
ne da voie sa facem achizitia unui container pentru ca este deja un proiect aprobat si finantat pentru
acest obiectiv si nu-mi da voie sa fac o alta cheltuiala intrucat Curtea de Conturi ar imputa aceasta suma
de bani. In maxim o luna si jumatate toate documnetele sunt gata si se poate demara proiectul si
incercam pana la inceputul nou an scolar sa fie terminata intreaga lucrare.
D-l consilier local Partac Octavian-Iosif: dumneavoastra ati promis ca rezolvati problema asta din 2016.
D-l primar: Nu este vina mea. Eu am facut un proiect care a fost castigat si finantat dar daca acesta a
fost subevaluat, si dupa cum am spus si la alte sedinte: a fost de doua ori scos la licitatie, a fost
subevaluat, nu a venit nimeni. Nu suntem singura comuna aceasta situatie. Sunt 20/30 de comune in
situatia asta, doar ca noi suntem printre putinii care o sa-l putem duce pana la capat avand posibilitate
de cofinantare de la bugetul local! Noi am facut toate eforturile sa nu pierdem acei bani si sa facem
Scoala Tamaseni sa fie una dintre cele mai frumoase scoli,dar o sa fie ,dar trebuie sa aveti putina
rabdare.Nu pot sa fac in mandatul meu tot ce se poate,,de ce nu s-au cerut lucrurile astea si
inainte,pentru ca dintre noi am mai fost consilieri.Lucrurile astea trebuiau facute de acum 10,15 ani in
urma.Dar toti ca sa trageti de mine:astfalt vrem ,trotuare vrem,scoli vrem..........
D-l consilier local Pârțac Ocravian Iosif:e normal ca lumea sa ceara asfalt,toalete....
D-l primar:e normal,dar nu pot sa le fac intr-un mandat pe toate,imi cereti prea multe.
D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:d-vs ati promis ca faceti lucrurile astea
D-l primar:până la finele mandatului am spus ca o sa fie terminate.
D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:nu stiu daca ati spus până la finele mandatului
D-l primar:d-l Octavian ,ce am spus in campanie am spus ca in mandatul meu,nu am spus acuma....Nu
am spus in anul 2016 fac tot!
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:nu stiu daca ati spus asa....
D-l primar:nici d-vs nu puteti sa faceti un restaurant intr-o zi va trebuie o vara intreaga sau un an.Stiu ca
d-vs,ca sa puteti arunca cu minzeriii ,,nu fac,,i.....
D-l consilier local Ghiuzan Anton:nu inseamna ca arunca cu minzerii,isi face datoria de consilier si
aduce argumente pe tema asta....
D-l primar:se arunca cu minzerii,nu inseamna minzerii
D-l consilier Ghiuzan Anton:supuneti la vot amendamentul care l-am propus.
D-l presedinte : Supunem la vot amendamentul d-l Ghiuzan Anton:
D-l consilier Ghiuzan Anton: ,,cei 26 000 de lei de la sport sa mearga la biserica de la Adjudeni, pe
motivatia reparatiei la turnuri, intr-cat la turnuri, tenculaia este cazuta pana la fierul beton.
Supunem la vot amendamentul d-lui Ghiuzan Anton: 3 voturi ,,pentru,,:Pârțac Octavian,Neculai Anton
și Ghiuzan Anton,1 vot impotriva:Dumea Eusebiu și 10 voturi ,,abtinere
Amendamentul a fost respins.
Supunem la vot proiectul privind aprobarea bugetului:cine este pentru?:12 voturi ,,pentru,impotriva-nu
sunt,abtinere?2 voturi ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton și Pârțac Octavian)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. LOCALSERV
COM TAM SRL
Initiator :Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta ,discutii?Se inscriu la cuvânt :d-l consilier Ghiuzan Anton
D-l Ghiuzan Anton: As dori sa vina in sedinta directorul sau contabilul acestei societati pentru-ca vreau
sa cer cateva lamuriri. Cati angajati are firma?



D-l contabil Tamas Emilian: 18 angajati
D-l consilier local Ghiuzan Anton: In obiectul de activitate aveti si paza obiective?
D-l contabil Tamas Emilian:Da
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Care sunt persoanele incadrate pe aceasta functie?
D-l contabil Tamas Emilian: Dumea Iosif si Petrisor Claudiu
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Au program de noapte?
D-l contabil Tamas Emilian: Da
D-l consilier local Ghiuzan Anton: de la cat la cat?
D-l contabil Tamas Emilian: De la 6 seara aproape pana dimineata
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Unde au obiectivele?
D-l contabil Tamas Emilian: unul la Tamaseni si altul la Adjudeni.Acuma nu mai este angajat paznic.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Nu era mai importanta investitia cu supravegherea video,cu 3 sau
4 camere?
D-l contabil Tamas Emilian: Si fierele de la camera au fost taiate.El nu taie acolo unde este
camera,dupa colt taie
D-l consilier local Ghiuzan Anton:asta inseamna ca o sa stam pe baza de panici?
D-l viceprimar s-a mai discutat asta.
D-l contabil Tamasa Emilian:si politia a constatat nu pot sta sa ...
D-l consilier local Partac Octavian Iosif: Eu stiam de 16 angajati, doi au fost angajati anul asta sau de
curand?
D-l contabil Tamas Emilian: Da, doi au fost angajati de curand, pentru-ca momentan avem volum mai
mare are de activitate.Cu 4 oameni nu reusesc.
D-l Ghiuzan Anton: Aveti constract cu Rosaulul pentru colectarea gunoiului?
D-l contabil Tamas Emilian: Deocamdata nu, dar dupa aprobarea noului regulament, cu siguranta o sa
avea.Pe camp e jale..da lumea....
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare,cine este pentru? 12 voturi
pentru,Importiva?1 vot impotriva Pârtac Octavian Iosif,Abtineri?-1 vot,,abtinere,,(Ghiuzan Anton)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
3.Proiect de hotărâre prin care se ia act de intentia unor proprietari de a dona suprafața de 604
mp teren și aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Tămășeni
Initiator Primar:Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Se inscriu la cuvânt :d-l
consilier Ghiuzan Anton
D-l Ghiuzan Anton: Care este situația cu aceasta suprafata?
D-l primar:Este vorba despre o strada privata din Tamaseni unde sunt construite vreo 3 case si probabil
se vor mai construi si altele, si lipsesc toate utilitatile (curent electric, nu se poate interveni pe strada cu
o masina de piatra, iarna la dezapezire). Pentru a putea face ceva trebuie ca oamenii sa doneze fiecare
din suprafata sa o parte din pamant comunei pentru ca acea cale de acces sa apartina domeniului public
si atunci putem sa facem si investitii.
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare:
Cine este ,,Pentru,,-14 voturi ,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiza si acoperire al riscurilor
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta , discutii,nu sunt.
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare: Cine este,,Pentru..-14 voturi,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.



5.Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Se inscriu la cuvânt :d-l
consilier Ghiuzan Anton
D-l Ghiuzan Anton:Am vazut in raportul de specialitate ca pe langa suprafetele de pasune de 70 de
hectare care apartin domeniului privat, mai exista 81 de hectare, unde sunt cele 81 de hectare?
D-l primar:ele sunt prinse in inventar numai ca nu sunt intabulate.
D-l consilier Ghiuzan Anton:de aia am facut eu precizare in sedinta anterioara
D-l primar: Dupa dig, de la limita cu Lutca, pana la limita cu Rachiteniul.
D-l Ghiuzan Anton: Deci ele sunt tot in administratia primariei .
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare:Cine este,, Pentru..-14 voturi,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru
autoturismele, mașinile și utilajele apartinând Primăriei comunei Tămășeni
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta :discutii
Nu sunt.
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare:Cine este ,, Pentru,,-13 voturi ,,pentru,,
1 vot ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal ai persoanelor
cu handicap grav pentru anul 2019
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta :Discutii?.Se inscriu la cuvânt :d-l consilier Ghiuzan Anton
D-l Ghiuzan Anton:La sedinta din 14 martie, cand s-a prezentat raportul cu asitentii personali,raportul
compatimentului de specialitate,am mai discutat odata despre acestea, reiesea faptul ca sunt 37 de
posturi,au decedat 3 persoane,sunt 11 cereri care urmeaza sa fie aprobate după ce va fi aprobat bugetul
local ,acum la acest proiect sunt doar 37 posturi ceea ce nu reflecta realitatea. Eu propun sa fie inca 11
posturi, sa fie 48 in total, in caz ca o persoana vine si solicita pentru angajare ca insotitor, dumneavostra
sa nu ii mentionati faptul ca Consiliul Local a aporbat numai 3 posturi suplimentare.Daca sunt persoane
care solicita si au tot dreptul, nu trebuie sa le ingradim acest drept.Până acum a fost motivatie că nu este
buget local,nu este aprobat.Asa este si normal .Noi sa aprobăm 48 de posturi si cine mai vine și este
loc,persoana respectivă sa nu mai fie amanată.Stiu ca este foarte greu, dar este obligatia administratiei
locale sa aiba grija de aceste personae.
D-l primar: Din cauza faptului ca nu sunt bani si ca deja merg 20 de miliarde spre aceste persoane, am
vorbit cu doamnele de la asistenta sociala si din cei care au solicitat lucrul acesta, sa selectam 4
persoane mai grave.Toti au dreptul dar sa-i luam in ordinea gravitatii.
D-l Ghiuzan Anton: Cum puteti spune ca selectam?
D-l primar: Sunt primarii care desfac contracte de munca pentru ca nu au bani, noi nici nu putem sa
abuzam.Eu i-aș angaja pe toti.In prima faza angajam patru persoane, iar dupa ce o sa vina si banii de la
Consiliul Judetean o sa m-ai facem o sedinta in care sa-i cuprindem si pe restul.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:asta nu inseamna discriminare?
D-l primar:nu sunt bani.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:sau si acolo îi angajam pe criterii politice?
D-p primar:nu sunt bani,sunt 20 de miliarde!jumatate de buget care pleaca acolo,despre ce vorbim?
Trebuie sa avem grija si de copii.
D-l Ghiuzan Anton: La sport este o selectie care beneficiaza 20 de copii .



D-l viceprimar: Nu sunt doar 20 de copii,sunt mai multi.20 sunt doar la echipa mare de football, iar la
echipele mici de la scoala mai sunt inca 30 de copii.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:Asta este performanta comunei Tamaseni pentru sustinerea
sportului?! Da mai sunt si alte sporturi si activitati recreative care nu sunt sustinute.Sunt care vor sa
mearga la hambal,la inot....
D-l primar in cazul asta ar trebuie 1 miliard jumate...
D-l consilier local Dumea Emilian: Deci sunt niste criteriii dupa care se selecteaza?
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Nu se selecteaza, vine in baza unei decizii medicale, are un punctaj,
daca ajunge la un punctaj de 45 el are dreptul la insotitor.
D-l consilier local Dumea Emilian: Deci daca el are dreptul, noi suntem obligati prim lege sa asiguram
toate posturile necesare.
D-l primar: Daca exista finantare.
D-l consilier local Dumea Emilian:si daca nu exsta finantare si noi aprobam ce facem?
D-l consilier local Ghiuzan Anton:banii vin.D-l primar:hai sa va mai dau un exemplu.Tin minte ca
acum 2 ani de zile au fost bani pentru asistenta sociala ,nu au fot consumati și ne-au retras banii inapoi
de la Consiliul Judetean?Este adevarat?
D-l primar:nu stiu.
D-l consilier local Ghiuzan Anton: Finantarea este din bugetul local dar bugetul de stat vine......
D-l primar:când vine?Nu a suplimnetat...Daca vine facem atunci.Doamne ajuta sa vina.Cum sa nu sunt
de acord.Daca va veni suplimentarea,cu tot dragul
D-l consilier suplimnetati ...
D-l primar: In momentul in care le-ai suplimentat esti obligat sa si angajezi. Haide-ti sa asteptam
aceasta suplimentare, si o v-om face fara nici o problema. Dar ca sa nu facem nici o eroare, haideti sa o
invitam doua minute pe doamna contabila in sedinta sa ne explice situatia.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:ma doare cand spineti ..selectam..
D-l primar sunt persoane care sunt chiar foarte foarte grav sunt persoane care sunt mai usor grav,au acel
document dar inca pot sa mai faca ceva.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:propun sa fie până la 45 de posturi.
D-l primar:ca sa nu fim in eroare pot sa o intreb putin pe contabila.daca se poate.
D-l consilier Ghiuza Anton:nu vad Consiliul Judetean sa dea niste bani pentru sport,este o politica.Hai
sa facem o asociatie non profit si dam banii acolo.Va spun realitaea.Doamna contabila, este o problema
daca suplimentam de la 37 la 45 posturile de asistenti personali?
Doamna contabila: Da, este! Lipsa fondurilor! Toate angajarile, daca vrei sa le prinzi intr-un buget
trebuie sa ai acoperire financiara.Eu nu pot semna un referat ca am banii respectivi.Acum au fost puse
doar urgentele maxime,pentru ca o sa se faca anchete sociale ,să vada gravitatea si certificatele
medicale.
D-l primar: Daca va veni o suplimentare de la bugetul de stat pentru aceste persoane putem face o noua
sedinta de CL si sa facem angajarile?
Doamna contabila: Absolut! Da!
D-l consilier local Ghiuzan Anton:este adevarat ca acum 2 ani Consiliul Judetean ne-a retras bani?
D-na contabila:ei ne-au dat niste banuti și la sfârșit de an,daca prin executie iti ramane un banut ti-l
retrage.
D-l consilier local Ghiuzan Anton:au fot vreo 5 asistenti ,care trebuiau completate posturile.Au fost 45
de posturi și erau angajati 37,opt posturi erau vacante.
D-na contabila ca sa ii poti duce pe oameni mai departe iti trebuie bani,e mult.Efortul financiar e mare.
D-l consilier Ghiuzan Anton:eu nu am nici un interes personal.D-l primar a spus ca se face o
selectie,handicapul se da un baza unei decizii medicale
D-l consilier local Ghiuzan Anton:Alocam 50000 lei pentru Caritas sa intretina alte personae ,pentru
care ar putea sa-si dea interesul si familia si la asistentii personali, nu. Alta este o afacerea, este o
asociatie non-profit, nu ma feresc sa spun, imi asum.De anul trecut s-a trecut s-a trecut la afacerea asta.



Imi retrag deocamdata amendamentul, dar cu mentiunea ca la prima rectificare de buget,cand
suplimentam aceste posturi.
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare: cine easte ,,Pentru,,-14 voturi ,,pentru,,
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
8.Proiect de hotarăre privind modificarea HCL nr.32/17.05.2018 privind aprobarea
organigramei,statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Tămășeni,județul Neamț
Initiator Primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta ,discutii.Se inscriu la cuvânt :d-l consilier Ghiuzan Anton
D-l Ghiuzan Anton: Care este motivatia pentru modificarea hotărârii?
D-l primar: Pentru cele doua posturi de paznici
D-l Partac Octavian Iosif: Cele doua persoane de la LOCAL SERV vor fi?
D-l primar: Vor fi scoase la concurs
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare: cine este ,,Pentru,,-12voturi ,,pentru,,și
2 voturi,,abtinere,,(Pârțac Octavian și Ghiuzan Anton).
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractului pentru acordarea de servicii
social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din
bugetul local,pentru anul 2019,pentru plata serviciilor prestate.
Initiator Primar Lucaci Stefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l Presedinte de sedinta ,discutii.Se inscriu la cuvânt :d-l consilier Dumea Emilian
D-l Dumea Emilian: Stiti cumva care este procedura dupa care domnii de la Caritas ajung la bolnavi,
cum fac? Au o lista in care bifeaza serviciul prestart? Cum se justifica banii?
D-l consilier local primar: Este raportul de activitate este prezentat totul.
D-l Dumea Emilian: Nu se poate negocia aceasta lista de preturi?
D-l consilier local Ghiuzan Anton:se face o fisa, un contract si dupa aia...........
D-l consilier local Dumea Emilian:sunt aici niste preturi,de exemplu dozare medicamente-5 lei după
care administrare medicament inca 5 lei
D-l consilier local Partac Octavian Iosif:Este foarte important acest lucru pentru persoanele care au
ramas singure acasa, care nu au nici un spijin, care nu stiu sa ia pastilele, care nu stiu sa citeasca
prospectul, care au copiii plecati in strainatate.
D-l consilier local Dumea Emilian Eu nu spun ca nu este bine. Este un serviciu foarte bun, doar ca
trebuie sa incercam sa-l perfectionam.In loc sa faca servicii, nu mai bine platim pe ora si intr-o ora sa
faca mai multe servicii de exemplu?!
D-l consilier Ghiuzan Anton:de asta am facut eu mentiuni la asistentii persoanli,atributiunile astea le
poate face si altcineva.
D-l consilier Pârtac Octavian:sa angajam oameni la Local serv pentru asa ceva........
D-l primar: Cand au venit prima data, nu prea aveau la cine sa mearga,dar acum lista se suplimenteaza
lista cu batrani s-a suplimentat.
D-l președinte de ședință: Supunem la vot proiectul de hotarare:cine este ,,Pentru,,-12 voturi ,,pentru,, și
2 voturi,,aabtinere,,(Giurgilă Petru și Ghiuzan Anton)
10.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Initiator:viceprimar Antonica Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l consilier Mihoc Ilie:ati initiat acest proiect de hotărâre dar nu m-ati intrebat daca sunt si de
acord.Eu nu pot veni la urmatoarele sedinte.
D-na secretar:urmeaza d-l Neculai Anton.
D-l Neculai Anton:nu pot.



D-l consileir Pârțac Octavian Iosif;eu sunt consilier demisionar.
D-l consilier Petrisor Ioan:da
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea ca presedinte de sedinta pe
d-l Petrisor Ioan.Cine este pentru?Se aproba proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrare si finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2019.
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l președinte de ședinta:discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre,cine este ,,pentru?-14 voturi ,,pentru..
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.6 din 25.01.2017 privind aprobarea realizării
investitiei și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes
local in comuna Tămășeni,județul Neamț,,.
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l președinte de ședinta:discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre,cine este ,,pentru?-14 voturi ,,pentru..
Proiectul de hotărâre a fost adoptat
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62 din 10.10.2017 privind aprobarea
realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Modernizare și
extindere Școala Gimnazială Tămășeni,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l președinte de ședinta:discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre,cine este ,,pentru?-14 voturi ,,pentru..
Proiectul de hotărâre a fost adoptat
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:vreau sa rămână auzit:cofinanțăm suma pe care am primit-o prin
PNDL de 350 mii euro cu inca 250 mii euro,dupa ce in sedinta de anul trecut am aprobat 30 mii de
euro,adica suma a mai crescut de 8 ori.
D-l consilier Dumea Emilian:societatea care a facut devizul se va ocupa si de executie?
D-l primar:va fi scos la licitatie.Vor putea veni si 20.Daca sunt mai multi suma va scadea.
14.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării obiectivului de investitie,,Modernizare și
extindere Școala Gimnazială Tămășeni,,
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l președinte de ședinta:discutii?Nu sunt.
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre,cine este ,,pentru?-14 voturi ,,pentru..
Proiectul de hotărâre a fost adoptat
15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1000
mp apartinând domeniului public al comunei Tămășeni,pentru activități economice
Initiator:primar Lucaci Ștefan
D-l președinte de ședință:avizele comisiilor? Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-l președinte de ședinta:discutii?
D-l consilier Giurgila Petru:la acest proiect de hotărâre eu ma abtin.
D-l consilier Ghiuzan Anton:când s-a primit aceasta cerere?
D-l consilier Pârțac Octavian Iosif:in luna a doua sau a treia.
D-l consilier Ghiuzan Anton:dacă cineva vine și face o cerere d-vs ati prezentat-o la Consiliul
Local,daca Consiliul Local aproba, se face proeict de hotărâre.



D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:este vorba ca atunci am discutat cererile și aici am pus direct
cererea pe ordinea de zi.
D-l consilier Ghiuzan Anton:problema era de ordine,pentru unii activati imediat și faceti proiect de
hotărâre,pentru ceilalti se discuta mai intai cererea.
D-l consilier local Pârțac Octavian Iosif:domnii vor pe 10 ani,noi dăm 25.În cererile respective sunt 10
ani,eu propun pe 5 ani.
D-l consilier Ghiuzan Anton:ar fi bine de mentionat,pentru parcare auto.
D-l presedinte de ședință:supun la vot amendamentul d-lui Pârțac Octavian Iosif,de inchiriere pe o
perioada de 5 ani.Cine este pentru?
-5 voturi pentru(Dumea Cornel,Pârțac Octavian,Dumea Emilian,Ghiuzan Anton,Mihoc Edmond
-9 voturi ,,abtinere,,
Amendamentul a fost respins.
D-l consilier Ghiuzan Anton:propun suma de 250 de euro/a.
D-l președinte de ședință supun la vor amendamentul d-lui Ghiuzan Anton.Cine este ,,pentru,,?
-4 voturi,,pentru(Dumea Cornel,Pârțac Octavian,Dumea Emilian,Ghiuzan Anton)
-10 voturi,,abtinere,,
D-l consilier Către Iulian:propun o perioada de inchiriere de 10 ani.
D-l președinte de ședină:supun la vot amendamentul d-lui Către Iulian,cine este ,,pentru,,?
-12 voturi,,pentru,,
-2 voturi,,abtinere(Ghiuzan Anton și Giurgila Petru)
Amendamentul a fost aprobat.
D-l președinte de ședinta:supun la vot proiectul de hotărâre,cine este ,,pentru?-11 voturi ,,pentru..
și 3 voturi ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton,Pârțac Octavian și Giurgilă Petru)
Proiectul de hotărâre a fost adoptat
16.Discutii
D-l primar:s-a facut o noua masuratoare pentru spatiul din spatele primariei,care il solicita Giurgi
Cristinel,este vorba de 52 de mpș i d-l este multumit să aiba calea de acces,nu afectam lucrul acesta.
D-l președinte de ședinta da citire cererii nr.1375/19.03.2019 prin care d-l Giurgi Cristinel solicita cei
52 mp.
D-l Chihalau Ioan prezinta schita cu noua masuratoare,dar pentru ca nu este imprimata foarte
bine,ramane sa fie prezentata in sedinta urmatoare.
D-l presedinte de sedinta, declar ședinta inchisă.

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,
MARE EDMOND

SECRETARUL COMUNEI,
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