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NR.7174/31.10.2019

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.10.2019 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.230/25.10.2019,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 14 consilieri locali.
D-l Primar: Buna ziua doamnelor si domnilor!Bine ati venit la o noua sedinta de Consiliu Local cu 4
proiecte pe ordinea de zi și punctul 5 discutii. O sa dam cuvântul domnului presedinte.
Domnul presedinte de sedinta Dumea Cornel : Buna ziua! Suntem invitati a participa la şedinţa
extraordinara a Consiliului Local al comunei Tămășeni cu 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. Proiectul de hotărâre privind privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Tamaseni

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiție,,Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști,rigole,trotuare în comuna Tămășeni,județul
Neamț,,

4. 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.
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 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 14 voturi ,,pentru,,
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?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
D-l consilier Ghiuzan Anton:ati ramas in urmă domnule primar,abia acum ati ajuns la proiectul facut de
mine sa alocati bani pentru...suma de 160 mii lei,am observat cu nu ati defalcat-o la Adjudeni și la
Tamaseni,ati lasat-o la latitudinea dumneavoastra
D-l primar:nu ,este jumatate jumatate.Trebuia sa faca doamna contabila,80 și 80.
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D-l consilier Ghiuzan Anton:eu propun,dacă sunteti de acord,intrucât la Adjudeni lucrările sunt mai
importante,ca sa se acopere cheltuielile și propun 100 mii la Adjudeni pe motivul care l-am explicat și 60
de mii la Tămășeni ca pe viitor la Tămășeni să suplimentăm suma, să fie echilibrare.Pe motivul asta,nu
este alt motiv.
D-na consilier Enășoaie Simona:eu zic că la Tămășeni lucrările sunt destul de importante.
D-l consilier Ghiuzan Anton:din expunere,cheltuieliele care sunt,sunt pentru parohie..Aici cheltuielile
sunt pentru biserica.
D-na consilier Enășoaie Simona:și parohia este destul de importanta.
D-l primar:faptul că ambele parohii au nevoie de bani la fel de mult ca si Adjudeniul,suplimentar avem o
cerere care trebuie să o discutăm astazi,noi sperăm ca până la finele anului să avem o rectificare bugetară
la nivel central și vom ține cont ca ceea ce am promis noi,la Adjudeni și la Tămășeni o sa suplimentam,să
fie un echilibru,sa nu iasă discuții.Cred că este corect așa 80,80 dar până la urmă dumneavoastră decideți.
D-l președinte de ședință:supunem la vot amendamentul domnului Ghiuzan.Cine este ,,pentru,,?-3
voturi,,pentru,, abțineri?,,-4 voturi,, , împotrivă?-7 voturi,
D-l primar:sunt foarte multe lucrări la Adjudeni și nu se acoperă cheltuielile,numai lucrarea care se face
în față costă 100 mii lei și la turnurile bisericii nu se acoperă cheltuielile nici chiar cu 100 mii.D-l
Ghiuzan are dreptate,o să ținem cont.
D-l consilier Ghiuzan Anton-nu am spus ca la Adjudeni să fie atât și la Tămășeni atât,cu mențiunea să
se echilibreze suma,din cauza urgenței care este la momentul respectiv.
D-l primar:eu zic că o să reglam pentru că nu s-a încheiat anul fiscal.
D-l președinte de ședință:amendamentul a fost respins,supunem la vot proiectul așa cum a fost inițiat.
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,,
2. Proiectul de hotărâre privind privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a
Comunei Tamaseni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton
D-l consilier Ghiuzan Anton:domnule primar:care sunt prietenii care au datorii,de v-a determinat sa
faceti acest proiect de hotărâre,dumneavoastra sunteti intiatorul?
D-l primar:sunt persoane fizice si juridice.
D-l consilier Ghiuzan Anton:am înteles că lista este la dumneavoastra.
D-l primar:acum v-o dau,ca sa vedeti.Dacă oamenii aștia vor achita,consiliul local va avea de
castigat ,altfel daca rămân aceste dobânzi,nu vor aduce nici peste 7 ani .Asta este pe o perioada foarte
scurtă.
D-l consilier Ghiuzan Anton:un așa proiect a mai fost prin 2014 sau 2015 si atunci consilierii au aprobat
numai pentru persoanele fizice,persoanele juridice au fost excluse din acel proiect,pe motivul că nu este
corect ca altul sa plateasca si altul să beneficieze de hotararea consiliului local,se poate strecura..
D-l primar:nu scapa nimeni,doar de penalități pentru că noi consiliul local am aduna mai multi bani la
bugetul local ,și acei agenți eonomici care nu stiu daca dintre ei mai functioneaza nu vor aduce bani.Cum
considerati ca este mai bine...
D-l președinte de ședință:avem amendamente de propus?
D-l Ghiuzan Anton:doar pentru persoanele fizice.
D-l președinte de ședință:supunem la vot amendamentul domnului Ghiuzan Anton,ca de acest proiect să
beneficieze doar persoanele fizice și nu persoanele juridice.Cine este pentru?
4 voturi ,,pentru,, și 10 voturi ,,abtinere,,.



D-l președinte de ședință:Amendamentul este respins. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a
fost propus.Cine este pentru?8 voturi ,,pentru,,.Abtineri?6 voturi ,,abținere,,Împotriva?nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat.,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiție,,Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști,rigole,trotuare în comuna
Tămășeni,județul Neamț,,
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii? Se inscrie cineva la cuvânt?Se inscrie la cuvânt d-l consilier local Cantaciu
Emanuel și Ghiuzan Anton.
D-l Cantaciu Emanuel:ce anume s-a modificat din proiectul acesta de hotărâre?
D-l primar:nu s-a modificat nimic,doar că atunci când noi am aprobat acest credit,CEC-ul a aprobat doar
pentru trotuare,noi anul acesta mai avem de tras încă 1.300.000 doar pentru rigole și șanturi.Nu se pot
cheltui banii anul acesta pentru rigole și șanțuri pentru că nu se termina si atunci am facut o adresa catre
CEC prin care să ne dea voie să cheltuim banii si pentru trotuare.
D-l consilier Cantaciu Emanuel:ba s-a modificat ,este aici in raportul de specialitate 50 de mii lei.
Este invitat domnul Chihalău Ioan.
D-l primar:domnul inginer la devizul de lucrări Modernizare DJ sunt 61 de mii mai putini,de ce?
D-L Chihalău Ioan:in urma devizului după finalizarea achizițiilor.Acesta este devizul la proiectul tehnic.
D-l primar:deci noi când am scos la licitatie am scos un pret de,si a venit cu un pret mai mic?
D-l Chihalau Ioan:nu.Primul pret care s-a aprobat initial a fost in baza SF-lui.S-a contractat proiectul
tehnic,devizul din urma proiectului tehnic are valoarea mai mică.
Domnul președinte de ședință: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 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? Se inscrie cineva la cuvânt?
Domnul președinte de ședință:Daca nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotarare, cine
este ,,pentru ,,?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 14 voturi ,,pentru,, Impotriva:-,abtineri:-.
15.Discutii
D-l presedinte:avem 3 cereri,una din partea Parohiei Adjudeni care solicita acordarea unui sprijin
financiar in valoare de 90.900 lei pentru amenajarea spatiului din fața bisericii,conform devizului anexat
cererii.Cine este pentru initierea unui proiect de hotărâre pentru alocarea unei sume de bani la următoarea
rectificare bugetara?13 voturi,,pentru,,Abtineri?-1 vot abtinere.
D-l președinte de ședința:mai avem o cerere din partea domnului Ciobanu Paul Petrica,reprezentant al SC
SINCRAN SRL prin care se doreste inchirierea spatiului aflat la parterul dispensarului Adjudeni.Cine
este pentru initierea unui proiect de hotărâre?14 voturi,,pentru,,.
D-l Ghiuzan Anton:nu ar fi bine ca,cabinetele medicale de la Adjudeni să fie coborâte jos,daca tot se
închiriaza spatiile acestea?
D-l primar:Eu vin cu alta propunere și la Adjudeni și la Tămășeni,că tot la etaj este cabinetul medical să
montăm 2 lifturi.
D-l consilier Ghiuzan Anton:te costa mai mult.
.



D-l primar:am înteles ca un lift ar costa la montat in jur de 100 mii lei.
D-l președinte de ședință:mai este o cerere din partea doamnei Fărcășel Emanuela prin care solicită să i se
acorde un ajutor de inmormântare în valoare de 5000 de lei,motivează că cheltuielile de inmormântare au
fost foarte mari si a fost nevoită să-l incinereze in Italia.
Se aprobă initierea unui proiect de hotărâre cu 14 voturi,,pentru,,
D-l Ghiuzan Anton:domnule primar ,in luna mai am ridicat problema camerei de luat vederi de la scoala,
D-l viceprimar:a fost dusa la reparat,ne-a tinut 6 luni ,ne-a dat răspunsul că nu a putut să o repare,ne-a
adus-o săptămâna trecută și trebuie să achizitionăm alta.
D-l consilier Ghiuzan Anton:având în vedere problemele din ultima perioada ar trebui să implementati
putin mai devreme.
D-l primar:atunci trebuie sa achizitionăm alta.
D-l Ghiuzan Anton:am văzut că ati impărțit saci de gunoi referitor la colectarea deseurilor.Cât costă un
sac de gunoi,că ati alocat 13.000 lei.
D-l primar:Nu ajung banii aceia anul acesta.50 sau 60 de bani.Sunt si mai ieftini dar sunt foarte
subtiri.Am cautat sa fie cât mai transparenti ca sa se vada ce pun oamenii in saci.Marti va fi prima zi de
colectat gunoi la Adjudeni si tot marti se vor ridica tomberoanele si se vor depozita la cimitir.Este mult
mai bun sistemul acesta.Eu propun infiintarea Politiei Locale.
D-l consilier Ghiuzan Anton:cu cât ar ridica costul impoozitelor?
D-l primar:cu nimic.Nu umblam la taxe si impozite.
D-l viceprimar:sacii sunt achizitionati la 8 lei/kg.
D-l primar:sacii de 60 l -0,32 bani /sacul iar cei de 120 l - 0,69 bani /sacul.

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


