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Judelul Neam!
Consiliul Local al Comunei Tlbucani
Nr. 5173/194 din 26 noiembrie 2021

Proces verbal

incheiat astSzi, 26 noiembrie 2021 in cadrul gedintei ordinare a Consiliului Local

Ibucani, judetul Neam!,
Consiliul Local a fost convocat in baza Dispozitiei primarului - foan RUSU nt.

257 din 22.Lf.202f, a Convoctrii nr. 8011 din 22.f!.2021, precum 9i in baza invitatiilor
Dersonale.' in baza condicii de prezentE, secretarul general al comunei - it' Ambrc1i Coca
- constat5 c5, din totalul de 13 consilieri locali in funclie, particip5 un num5r de 13

consilieri locali.
Procesul verbal al gedinlei anterioare a fost pus la dispozitiat consilierilor locali in

vederea consulttrii Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat cu

13 voturi pentru, nici l vot impotrivl 9i nici ablinere din totalul de 13 consilieri locali in
funqie.

La SedintS participSr Domnul primar - loan Rusu,

Domnul prcsedinte de gedintS. consilier local, cobuz Ghiorshit5l
"Domnilor consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constand in:

1, Proiect de hot5rare privind desemnarea domnului primar, IOAN RuSu pentru a

intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentErii intereselor consiliului Local al

comunei Tlbucani, ale Primarului comunei Tlbucani si ale tJnit6lii Administrativ -
Teritoriale Tibucani, judetul Neam! cu privire la obtinerea avizului conform in vederea
organizerii relelei unit5lilor de invlt5mant preunive6itar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul Scolat 2022-2023, inregistrat sub Nr. 79 din 2 noiembrie 2021 - initiator,
viceprimar, Marius lonu! BALUT:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rare previzut la pct. 1, intocmit
de Domnul viceprimar, Marius lonut BiLUT 9i inregistrat sub Nr. 7481 din 2
noiembrie 2021;

1,2, Raportul secretarului general al comunei Jr. AMBRoSA cocA cu privire la

Proiectul de hotlrare prev5zut la pct. 1 5i inregistrat sub Nr.7483 din 2 noiembrie 2021;
1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit5ti Social-Culturale, Culte,

invEtEm6nt, Sin;tate 9i Familie, I4unc5 si Proteqie Social6, Prote4ie Copii din cadrul
Consiliul Local al comunei Tlbucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hotErere
prev5zut la pct. 1, inregistrat sub Nr. 5173/189 din 15,11.2021.

2. Proiect de hodrare orivind aorobarea DEVIZIJLUI DE LUCMRI PARTIALE la
p.ni"a,,r i" i*.ititii idnlolilnn iu i,aocuM NoRt"tAL cu 2 sALI DE GRUiA - sat

Tibucani, comuna Tlbucani, ju;elul Neamt", parte integrant5 din Proiectul "privind
Reforma Educalie - Lot 6", inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie 2021 - iniliator,
primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hottrare prev5zut la pct. 2, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU siinregistrat sub Nr. 7599 din 5 noiembrie 2021i

2.2. Raportul compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"

cu privire la Proiectul de hoterere prevEzut la pct, 2, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment ti inregistrat sub Nr. 7622 din 5

noiembrie 2021;
2.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activittti Economico-Financiare" din cadrul

Consiliul Local al comunei Tlbucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hot6rare
prev;zut la pct. 2, inregistrat sub Nt, 5]731192 din 18.11.2021,

3, Proiect de hoterere privind alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local de

venituri ti cheltuieli al comunei Tibucani, judetul Neam! pentru organizarea festivitSlilor
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de iarntr ,, Brad de Cr5ciun", inregistrat sub Nr. 81 din 8 noiembrie 2021 - initiator,
primar, Ioan RIJSU:
3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotirare prevlzut la pct. 3, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU siinregistrat sub Nr. 7654 din 8 noiembrie 2021;

3.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"
cu privire la Proiectul de hot5rere prev5zut la pct. 3, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment Si inregistrat sub Nr. 7655 din I
noiembrie 2021.;

3.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit6ti Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei 'Ilbucani, judelul Neamt cu privire la Proiedul de hotErere
prevbzu^t la oct. 3, inregistrat sub Nt. 51731f93 din 18.11.2021.

lntr€b;ri adresate evecutivului, interpelSri, petitii si informarea consilierilor.
Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele

inscrise in proiectul ordinii de zi este personal;, prin semnarea convocErii, ocazie cu care
sunt incunogliintali - prin invitalia la sedintl - cu privire la posibilitatea de a formula 9i
depune amendamente asupra proiectelor de hot5rari.

Primul proied de hot5r6re inscris la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare
" Comisiei de Activit5ti Social-Culturale, Culte, Invtt5m6nt, SEnttate 9i Familie, 14unct si
Prote4ie Social6, Protectie Copii din cadrul Consiliul Local al comunei l-ibucani, judetul
Neam!.

Proiectele de hotdrare Nr. 2-3 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare "Comisiei de activitati economico-financiare" gi "Comisiei de ActivitSli Economico
- Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam!,

Daci nu mai existi alte proiecte de hot5rare/propuneri, supun la vot proiectul
ordinii de zi:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0
Cine se abline? - 0 ablineri
Constat ct proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS 9i nici l abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie",
1, Proiect de hot5rare privind desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a

intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentlrii intereselor Consiliuluj Local al
comunei J'lbucani, ale Primarului comunei llbucani 9i ale Unit5tii Administrativ -
Teritoriale Tlbucani, judelul Neamt cu privire la oblinerea avizului conform in vederea
organizErii retelei unit5tilor de inv5Hmant preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul scolat 2022-2023, inregistrat sub Nr, 79 din 2 noiembrie 2021 - iniliator,
viceprimar, Marius Ionut aALUT.

Domnul consilier local, Mrlan lulian-Andrei: "Comisia de invilEmant a
avizat favorabil acest proiect de hot5rbre cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivt si nici 1

abtinere".
Domnul oresedinte de sedintE- consilier lo<al, Cobuz Ghiorqhiul: ',Supun

la vot acest proiect de hot5rerel
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat cE acest proiect de hot6rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivd 9i nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie".
2. Proiect de hotdrare privind aprobarea DEVIZULUI DE IUCRiRI PARTIALE la

Prorectul de tnvestitii "GRADINITA cu PROGMM NORI4AL CU 2 SALI DE GRUiA - sat
Tibucani, comuna Tibucani, judetul Neam!", parte integrantS din Proiectul "privind
Reforma Educalie - Lot 6", inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie 2021 - iniliatorf
primar, loan RUSU,

Domnul consilier local,.lr. Ciur€a Petru: "Comisia de Activit5li Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot6rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
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impotrivtr 9i nici 1 abtinere; la fel 9i Comisia Juridic, 9i de Disciplint. Nu au fost
formulate amendamente".

Domnul primar: "in urma disculiilor cu lYinisterul Educaliei cu privire la

continuarea acestui proiect slin cursul acestqi an, a rezultat ct nu se apuct anul acesta,

deoarece sunt abia in fazS de licitatie, intrucat avem si noi partea noastr5 de

cofinanlare, am considerat cE trebuie sE utilizez aceastd sumi pentru a preintampina

deteriorarea constru4iei".
Domnul presedinte de sedinui, consilier local, cobuz Ghiorqhiti: "supun

la vot acest proiect de hotdrare:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivE? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c5 acest proiect de hotSrare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici l vot

impotriv5 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin fundie".
3. Proiect de hotirare privind alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local de

venituri 9i cheltuieli al comunei Tibucani, judelul Neam! pentru organizarea festivitatilor
de iarn5 ,, Brad de Cr5ciun", inregistrat sub Nr. 81 din 8 noiembrie 2021 - initiator,
primar, Ioan RUSU:

Domnul consilier local. Jr. ciurea Petru: "Comisia de ActivitEli Economico-

Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot5rere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivd 9i nici 1 abtinere; la fel 9i Comisia Juridid 9i de Disciplin5. Nu au fost
formulate amendamente".

Domnul presedinte de sedinti, consilier local. Cobuz Ghiorqhiui: "Supun

la vot acest proiect de hotSrare:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivd? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat c; acest proiect de hot;rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici l vot

impotrivl si nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin functie".
intreb6ri adresate executivului, interpeldri, petilii 9i informarea consilierilor.

DAI!-E-ULpIi!!a-f : "Am vorbit cu secretarul general, si fac Raportul de Aqtivitate
pe anul 2021.

L-am mutat pe polilistul local, l4arius-Gabriel Ciontu la Compartimentul lmpozite

9i Taxe locale, pe Corlade Costel-Ionu! in birou la Politia Localt, iar pe juristt in birou la

Musteate Ioan. Cine nu se integreazS, u9a este deschisE; am trecut cu vederea anumite
dezacorduri, dar nu se mai poate.

Acum 2 s5pttmani, s-a pierdut procesul cu lvlunteanu Ioan, proces deschis de

Cosmin Ambros6 cu fostul primar si trebuie s5 plStim in iur de 6.400 lei. Vom pl5ti, fErE

si agteptBm executorul judecEtoresc".
Domnul consilier local. Acatrinei Seroiu: "Fiecare sE-5i indeplineasc5 frga

postului",
Domnul presedinte de sedint5. consilier lo<al. Cobuz Ghiorghiti:

"intrucat problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinta inchis5",

Pre$edinte de Sedin!4, Contrasemneazii
S€cretarul general al comunei,

lurist, AMBROSA COCACOBUZ HITi
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