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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.01.2020 în sedinta extraordinara a Consiliului Local
Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.18/27.01.2020,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 consilieri!Bine ati venit la o noua sedinta
extraordinara de Consiliu Local . Avem doua proiecte pe ordinea de zi,o sa dam cuvântul
domnului presedinte să conducă ședința.
Domnul presedinte de sedinta Dumea Emilian: Buna ziua! În conformitate cu
prevederile Dispoziţiei nr.18 din data de 27.01.2020 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 :

1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare,începând cu data
de 01.02.2020,pentru persoanele juridice care isi desfașoară activitatea în
comuna Tămășeni.

Primar:
Lucaci Ștefan

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile în anul fiscal 2020
în COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAMŢ

Primar:
Lucaci Ștefan

Domnul presedinte de sedinta supun la vot proiectul ordinii de zi:cine este pentru?Se aproba
proiectul ordinii de zi cu 14 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte:supun la vor procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
17.12.2019:cine este ,,pentru,,?Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de
17.12.2019 cu 14 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte:supun la vor procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
23.12.2019:cine este ,,pentru,,.Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
27.12.2019 cu 14 voturi ,,pentru,,.
Domnul președinte:supun la vor procesul verbal de la ședinta consiliului local din data de
27.12.2019:cine este ,,pentru,,.Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data de
27.12.2019 cu 14 voturi ,,pentru,,.

1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare,începând cu data de
01.02.2020,pentru persoanele juridice care isi desfașoară activitatea în comuna
Tămășeni
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
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D-l presedinte: discutii? Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton și domnul
Neculai Anton.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:As dori sa discutam acest proiect pe articole intrucât la
unele articole sunt exceptate unele persoane juridice.Ar trebui explicit,ca sa se inteleaga sa
nu fie dubii.L-aș întreba pe domnul primar,cum ati gasit în acest an legislația, ca până
acuma spuneati ca nu este cadru legal.Si m-am uitat pe expunerea de motive,nu exista nici
o lege din 2019 care să permită abia acuma sa aplicati agenților economici taxa de
salubrizare.Vad 2010,2014,2016.O faceti din cauza ca este an electoral sau....?
Domnul primar:o faceti dumneavoastra...intrebarile le faceti electorale nu eu.Am facut
pentru ca acum a fost momentul sa le facem,s-au facut la nivel de judetul Neamt.Chiar si
ieri a fost sedinta si au stabilit aceasta taxa.Și sunt taxe mult mai mari ca la Tămășeni.Eu
am incercat să le fac cât mai de bun simt.Exact cum au fost făcute și le-am stabilit într-o
întâlnire cu agentii economici,în caminul cultural cand a fost fratele dumneavoastra și pe
care le-am trecut în hotărârea de consiliul.
Domnul Ghiuzan Anton:ati spuns 40 de bani pe metru pătrat,așa ati spus și ati repetat lucrul
acesta.
Domnul primar:de la 0 la 50 de metri pătrati,si fratele poate să recunoasca,am spus ca fi 25
de lei pe luna și a spus ca e ok si acceptă lucrul asta.Nu numai el si ceilalti au căzut de
comun acord.
Domnul Ghiuzan Anton:dar in consiliul local nu stabilesc agentii economici,stabilesc
consilierii locali in baza unor....
Domnul primar:eu am propus dumneavoastra hotărâți,nu eu.
Domnul Ghiuzan Anton:la art.1 alin.1 sunt incluse:farmacii,frizerii,florarie ,magazin piese
auto și vulcanizare.Nu sunt incluse firme de transport și firme de constructii.
Domnul viceprimar dar aici scrie etc.
Domnul Ghiuzan Anton:etc dar as vrea sa fie inclus si acestea doua..
Domnul primar:am vorbit cu Veronica inspectorul fiscal și mi-a spus ca la punctul 3 putem
modifica,dumneavoastra sa faceti un amendament in care sa includeti firmele de transport
si cele de costructii,sa intre la service auto,asociatii agricole la taxa de 400 de lei pe an.Da
aici a spus ca a omis sa treaca.
Domnul Ghiuzan Anton:dar pot sa fie incluse si la alin.1.
Domnul primar:nu conteaza,sa fie incluse.
Domnul Ghiuzan Anton:ca sa nu fie exceptate.
Domnul primar: a spus ca a omis.
Domnul Ghiuzan Anton:aș avea o propunere ,intrucât anul trecut reprezentantul Rosalului
care a venit in sedinta si a spus :Consiliul Local poate stipula in hotărârea de consiliu local
că agentii economici pot să faca coontract cu firmele care recicleaza ambalaje o pot face
dar numai să fie stipulat in hotărâre de consiliu local.
Domnul primar :nu,nu trebuie stipulat în hotărârea de consiliu local.Puteti să faceti contract
cu orice firma doriti dumneavoastra pentru reciclabile,nu pentru cel menajer.Aveti dreptul
sa faceti cu orice firma.Dar pentru cel menajer,așa s-a stabilit taxa de 300 lei.Este taxa de
salubrizare.
Domul Ghiuzan Anton:dar nu este prevazut..
Domnul primar:daca dumneavoastră vreti să dati reciclabilul în altă parte nu va putem și
nimeni nu vă poate îngrădi acest drept.Este o ordonanță de urgență prin octombrie,atunci s-
a dat acea ordonanță de guvern.Dar trebuie să plătiti gunoiul menajer.Ei îmi spuneau asa
pentru că si eu am avut discutii cu cei de la Rosaal,,întrucât reciclarea...la finele
anului,întrucât încaseaza de la persoanele fizice,banii se vor primi înapoi sau se scade din
taxa pe anul viitor,în loc de 300 de lei poti să dai 100 lei.Cu cât vor primi mai mult
reciclabil,cu atât taxa va fi mai micută.



Domnul Ghiuzan Anton:și cine face diferenta de reciclabuil,dacă el îl ia la comun.
Domnul primar:ca sa mearga la fiecare poarta va dati seama ca nu e....Facem pe
ansamblu,per total nu poti sa faci pe fiecare.Sa vina cu cântaru si intr-o săptămână sa faca
4000 de cântăriri.
Domnul Ghiuzan Anton:doamna secretara,să vă întreb ceva,tot în acest proiect spune in
felul urmator,că taxa care se încaseaza de la agentii economici,aceiasi taxa se returneaza
catre Rosal.Scrie asa?
Doamna secretar.La art.8,alin.2 spune,,Taxele care vor fi platite la Rosal vor fi cele
exclusiv incasate de la agentii economici,,
Domnul Ghiuzan Anton:nu mai mult sau mai putin?
Doamna secretar:Nu....În baza bonurilor de cântar,pe care le aduce Rossalul,deci nu se
plateste Rosalului din bugetul local pentru persoanele juridice,asta trebuie să se înteleaga.
Domnul consilier Ghiuzan Anton:eu am înteles.Dar Rosalul nu colecteaza numai de la
agenții economici în ziua respectiva ca sa poata sa demonstreze ca aceasta cantitate de
gunoi este luată numai de la agentii economici.
Doamna secretar:asta este pentru a nu subventiona gunoiul persoanelor juridice din bugetul
local.
Domnul Ghiuzan Anton:și unde este măsura,cât dai atâta platesti?
Domana secretar:probabil Rosalul va aduce bounuri de cântar,pentru că aici se
specifica ,,decontarea se face pe baza cântăririlor,, .Pe baza cântăririlor se emite bon de
cântar.
Domnul Ghiuzan Anton:dar când colecteaza de la agentii econimici nu colecteaza numai de
la agenții economici.Am colectat o masina de gunoi într-o săptămână și stiu că atât am
colectat de la ei.Nu se face distinctia asta.Agentul economic plateste la primarie,primaria
plateste rosalului.
Doamna secretar:facturarea este diferita ,pentru persoanele fizice și pentru persoane
juridice,am intrebat-o pe doamna contabila.Se dau pe baza domnurilor de cântar.Nu se iau
toti banii si se dau...
Domnul Ghiuzan Anton:dar banii care se încasează de la agentul economic,nu se da
exclusiv la Rosal?Nu in baza cântăririlor după aia la Rosal,toti, se ia de la agentul economic
se varsa Rosalului.
Domul Neculai Anton:daca se cântăreste tot gunoiul,el va aia banii la primarie dar după aia
va ia si banii de la agenti economici care gunoiul ala il baga tot acolo.Adica ii platesti tot
gunoiul si după aia vă ia si banii de la agenti.
Doamna secretar:taxa la persoane fizice este de 2 lei iar diferenta se subventioneaza din
bugetul local.La persoane juridce nu este la fel pentru ca nu se poate subventiona din
bugetul local taxa pentru persoane juridice.
Domnul Neculai Anton:daca el il ia la un loc cu asta,îti va lau banii si la primarie si de la...
Domnul Ghiuzan Anton :gunoiul de la societati nu-l ia separat.
Domnul Cântaciu:domnul Ghiuzan spune că gunoiul nu se ia separat...
Domnul viceprimar:nu se emit doua facturi.Rosalul nu ne face doua facturi..
Domana secretar:domana contabila spune ca se fac separat.Pentru persoanele juridice care
nu au contract se factureaza separat..
Domnul Ghiuzan Anton:cum sa ai doua taxe separat pe acelasi articol.
Doamna secretar:se factura pentru agentii economici care nu aveau contract
Domnul Ghiuzan Anton:si cum au incasat de la agentul ecomomic?În ce baza?
Doamna secretar:dar nu este regulamnet,nu este hotărâre de consiliul local?
Domnul Ghiuzan:si au luat de 3 ori mai mult?
Doamna secretar :asta stie compartimentul de impozite si taxe.



Doamna secretar:puteti să reformulati,nu este nici o problema,reformulati cum credeti
dumneavoastra ca este corect.
Domnul presedinte de sedinta:domul Ghiuzan doriti să faceti un amendament?
Domnul Ghiuzan Anton:la alin.1dupa vulcanizare să treceti si firmele de constructii si
firmele de transport.
Domnul presedinte de sedinta:nu este mai bine sa le trecem la alin.3?
Dpomnul Ghiuzan Anton:nu.
Doamna secretar:firmele de constructii au activitate acasa,ca sa putem cuantifica suprafata?
Domnul Ghiuzan Anton:toti agentii economici au activitate acasa?au sediu
Doamna secretar:si atunci sediu il luam după suprafata casei?Nu ai cum sa iei suprafata
locuintei.
Domnul Ghiuzan Anton:nu
Domnul Neculai Anton:pentru că el acolo are sediu.
Domul Ghiuzan Anton:atunci la art.3.
Domana secretar:nu ai cum la firmele de constructii in functie de suprafata.Completăm
alin.3,după societăți agricole.
Domnul Ghiuzan Anton:da.Nu exista declaratie pe proprie raspundere in proiectul acesta de
hotărâre.Cel care vrea sa fie scutit si dovedeste că nu face activitate să faca cerere către
consiliul local și atunci își asumă.
Doamna secretar:scutirile sunt la art.4.
Domnul președinte de sedinta:supunem la vot amnedamentul domnului Ghiuzan de
completare la art.1,alin.3.Cine este pentru?-10 voturi pentru.Abtineri?-4 voturi ,,abtinere,,
Domnul Ghiuzan Anton:sunt firme de transport cu sediul in comuna,dar nu au
activitate.Dau un ex.Ghiuzan Iosif,ulderic.El are traseu in afara comunei,nu are activitate in
comun a noastra.Respectivul și altii ca el..
Domnul primar:vor plati pe persoana fizica 2 lei.
Doamna secretar:la art.5.În cazul în care la aceeasi adresa sunt inscrise atât gospodarii cât si
sedii sociale ale unor persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati economice ,dar nu
defasoara activitățile autorizate efectiv obligatia revine persoanei juridice conform HCL.
Domnul Ghiuzan Anton.Da.
Doamna secretar:deci asta nu este amnendament,era doar....
Domnul Neculai Anton:mai este o problema si cu societatile care au sediul in locuinte și
locuiesc acolo.
Doamna secretar:la art.5,asta am citit acum.
Domnul Neculai Anton:dar au activitate,sunt si societăți si persone fizice.
Domnul primar:vorbesti la persoana băiatului tau,nu?
Domnul Neculai Anton,la socru meu la...sunt multi care au magazin acasa.Și el și
locuieste.Plăteste de 2 ori?
Doamna secretar:se desfășoara activitate,nu este sediu.Nu se aplica art.5.
Domnul Neculai Anton:el are activitate si locuieste.Inainte daca plateai ca societate nu mai
plateai ca persoana fizica.
Domnul primar:Antoane,pentru 2 lei?
Domnul Neculai Anton:uite,și la el e!
Domnul presedinte de sedinta:vreti sa faceti un amendament?
Domnul Neculai Anton:platesti ca societate si nu mai plătești ca persoană fizica.
Domul Ghiuzan:adica agentii economici care au activitate sa nu mai plătească și pe
gospodarie,să plătescă pentru punctul de lucru care il desfășoara.A mai fost asa ceva
stipulat in hotărâre de consiliul,tot pe taxa de salubrizare.
Domnul Neculai Anton:se da gunoi menajer.



Doamna secretar:va rog frumos sa fiti atenti la regimul incolpatibilitatilor si al conflictelor
de interese.Am auzit mai inainte ceva si era de datoria mea sa amintesc.
Domnul Ghiuzan Anton:aici nu se aplica.
Domnul presedinte de sedinta :supun la vot proiectul de hotărâre.
Domnul Neculai Anton:amendamentul meu era daca se plateste pentru societati sa nu se
mai plateasca si pe persoane fizice.Sunteti de acord?nu...asta e.
Domnul presedinte de sedinta?Cine este pentru amendamentul domnului Neculai?3
voturi ,,pentru,, .Abtieri?11 voturi ,,abtinere,,.Amnedamentul a fost respins.
D-l președinte de ședință:supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?11
voturi,,pentru,,.Abtineri?-3 voturi ,,abtinere,,(Ghiuzan Anton,Neculai Anton și Dumea
Eusebiu)
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentru,,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi
taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2020 în COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAMŢ
D-l președinte:Avizele?Aviz favorabil de la toate cele 3 comisii.
D-l presedinte: discutii?Se înscrie la cuvânt domnul consilier Ghiuzan Anton.
Domnul Ghiuzan Anton:domnule primar,în decembrie când au fost taxele si impozitele ati
spus că, pe anul 2020,nu se măresc taxele și impozitele locale.V-ați răzgandit!
Domnul primar:nu m-am răzgândit eu,s-a răzgândit inflația.Este o lege data la nivel
nașional,toate UAT-urile sunt obligate să mărească taxele și impozitele cu 4,6 %.
Domnul Ghizuan Anton:nu știati?
Domnul primar:nu.
Domnul Ghiuzan Anton:Păcat!
Domnul primar:va rog frumos..lasati..începeti politic si nu imi place.Dumneavoastra ati
stiut?
Domnul Ghiuzan Anton:da.
Domnul primar:si de ce nu ati spus?Eu toate aceste lucruri le fac in urma unor adrese care
le primesc.
Domnul Ghiuzan Anton:va inșelați!
D-l președinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?10
voturi,,pentru,,.Abtineri?-4 voturi ,,abtinere,,.(Mare Edmond,Neculai Anton,Dumea
Eusebiu și Ghiuzan Anton).
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 10 voturi ,,pentru,,
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
DUMEA EMILIAN

SECRETAR GENERAL,
CĂLIMAN ALINA CRISTINA


