
ROMANIA
Judetul Neamt
Consiliul Local al Comunei Tibucani
Nr. 5173/119 din 2 iulie 2021

Proces verbal

incheiat ast;zi, 2 iulie 2021 in cadrul sedintei de indat; a consiliului Local
Tibucani, judetul Neamt.

Consiliul Local a fost convocat in baza DispoziUei primarului - Ioan RIISU n.
149 din 1 iulie 2021, a ConvocBrii nr. 4705 din 01.01.2021, precum si in baza lnvitatilor
personale.

In baza condicii de prezen!5, secretarul general al comunel - Jn Ambrosd Coca
- constatt ct, din totalul de 13 consilieri locali in functie. participS un numtr de 13
consilieri locali.

Procesul verbal al sedintei anterioare a fost prezentat (citit) consilierilor locali de
c5tre secretarul general al comunei. Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii
acestuia, flind aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 5i nici abtinere dln totalul
de 13 consilieri localiin functie.

La gedint5 participS: Domnul primar - Ioan Rusu.
Domnul presedinte de sedinti, consilier local,lr, Ciurea Petru: "Domnilor

consiiieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constend in:
1. Proiect de hot5rAre privind aprobarea metodologiei de reallzare a Strategiel de

Dezvoltare Locali durabilS a comunei TIBUCANI, judelul NEAlvlT pentru perioada 2014-
2020, inregistrat sub Nr.49 din 1 iulie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiedului de hotdrare prev5zut la pct. 1, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 4699 din 1 iulie 2021;

1.2. Raportul cu privire la Proiectul de hotErare prev5zut la pct, 2, intocmit de
secretarul general al comunei lr. AMBROSi COCA - sr inregistrat sub Nr. 4702 din 1

iulie 2021;
1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit;ti Economico - Financiare dln cadrul

Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hotSrere
prev5zut la pct. 1, inregistrat sub Nr. 5173/107 din 01.07,2021;

1.4. Avizul consultativ al Comislei de Agriculturt, Amenajarea Teritoriului si
lJrbanism, Protectie 14ediu 9i Turisrn din cadrul Conslllul Local al comunei Tibucani,
judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrrare prevEzut la pct, 1, inreqistrat sub Nr,
5173/110 din 01,07.2021 ;

1.5. Avizul consultativ al Comisiei de activit;ti social-culturale, culte, inv5timint,
slnltate 9i familie, munc5 9i proteqie socialS, protectie copii din cadrul Consiliul Lo€al al
comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hotirere previzut la pct, 1,
inregistrat sub Nr. 51731114 din 01,.07.2021i

1.6. Avizul consultativ al Comisiei luridice si de Disciplina dtn cadrut Consiliul
Local al comunei Tibucani/ judetul Neam! cu privire la Proiectul de hotErare prev;zut la
pct, 1, inregistrat sub Nr, 5173/117 din 01.07,2021.

2. Proiect de hotErare privind modificarea Anexei la Hot;rarea Consiliului Loca al
comunei Tibucani, judetul Neamt Nr, 48 din 1 iulie 2021 "privlnd aprobarea metodologlei
de realizare a Strategiei de Dezvoltare LocalS durabilS a comunei TIBUCANI, judetul
NEAMT", pentru perioada 2014-2020, respectiv: PRIORITATEA 4 intitulatd "Protectia
lvlediului" Si PRIORIIATEA 5 intitulati "Administratie pubtic5 Locat;", inregistrat sub Nr.
50 din 1 iulie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Proiectulul de hot5rare previzut la pct, 2, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU siinregistrat sub Nr.4700 din 1 iulie 2021;
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2,2. Raportul cu privire la Proiectul de hotErare prevEzut la pct. 2, intocmit de

secretarul general al comunei lr' AMBROSA COCA - 9i inregistrat sub Nr' 4703 din 1

iulie 2021;
2.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei llbucani, judelul Neam! cu privlre la Proiectul de hotErere

prevazut la pct, 2, inregistrat sub Nr. 5173/108 din 01.07,2021;
2.4. Avizul consultativ al Comisiei de AgriculturS, Amenajarea Teritorlului 9i

Urbanism, Proteqie Mediu si Turism din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani,
judetul Neamt cu privire la Proiectul de hottrere prev5zut la pct. 2, inregistrat sub Nr.

s17311 11 din 01.07.2021;
2.5. Avizul consultativ al Comisiei de activitSli social-culturale, culte, invtt5nrint,

$nbtate 9i familie, munc;9i protectie sociali, protectie copii din cadrul ConslLiul Local al

comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hot6rare prev5zut la pct. 2,

inregistrat sub Nr. 5173/115 din 01,O7.2021;
2-6- Avizul consLrltativ al Comisiei Juridice si

Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la
pct. 2, inreqistrat sub Nr. 5173/118 din 01.07.2021.

3. Proiect de privind aprobarea efectu;rii de

COMUNA TIBUCANI, JUDETUL NEAMT", ca urmare a
perioada 30 iunie - l iulie 2021, inregistrat sub Nr.
primar, Ioan RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot;r6re prevtzut la pct,

de Domnul primar, Ioan RUSU Siinregistrat sub Nr. 4701 din 1 iulie 2021;
3, intocmit

3.2. Raportul Compartimentului urbanism 9i afilenajarea teritoriului cu privire la
Proiectul de hot5rere previzut la pct.3, intocmit de Domnul Sing. Mudteale loan
personal contractual in cadrul Compartimentului Urbanism 9l amenajarea terltorlului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tibucani, judelul Neamt 9i

inregistrat sub Nr.4704 din 1 iulie 2021;
3,3, Avizul consultativ al Comisiei de AgriculturS, Arrenajarea Teritoriului si

Urbanism, Protedie lYediu si Turism din cadrul Consiliul Local al comunel Tlbucani,
judelul Neam! cu privire la Proiectul de ho$rare prevEzut la pct. 3, inregistrat sub Nr.

s17 3 I 112 din 01.07.202r.
I4odalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierllor locali, materialele

inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convoc6rii, ocazie cu care
sunt incunostiintati - prin invitatia la 5edint5 - cu privire la posibilitatea de a formula 9i

depune amendamente asupra proiectelor de hot;rarl.
Primele 2 proiecte de hotirire inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre

avizarer "Comisiei de activitati economico-flnanciare", "Comisiei de AgriculturE,
Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism, Protectie l4ediu gl Turism",'Comlsiei de activit5ti
social-culturale, culte, invSl6mlnt, $nState 9i familie, muncS si protectie soclalS,
proteclie" si 'tomisiei juridica si de disciplina".

Al 3 lea proiect de hotarere inscris la aceeasl ordine de zi a fost inaintat spre
avizare "Comisiei de AgriculturS, Arnenajarea Teritoriului gi Urbanism, ProtecUe 14ediu 9i

Turism" din cadrul Consiliului Local a! comunei Tibucani, judetul Neam!.
DacE nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul ordinii de zil
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat cE proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilierl lo€aliin functie".
Secretar oeneral: "Proiectul de hotSrere se va numi aprobarea Strateglei de

Dezvoltare LocalS durabilE a comunei TIBUCANI, iudelul NEAlvlT pentru perioada 2014-
2020".

de Disciplina din cadrul Consiliul
Proiectul de hotErere prevEzut la

reparatii "INFMSTRUCTURA IN
calamit6tilor naturale produse in
51 din 1 iulie 2021 - initlator,



1, Proiect de hot;rare privind aprobarea metodo ogiei de realizare a Strategiei de
Dezvoltare Locala durabil5 a comunei TIBUCANI, judelu NEAIYT pentru perioada 2014-
2020, inregistrat sub Nr.49 din 1 iulie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU,

Secretar general: "Proiectul de hotir6re se va numi aprobarea Strategjei de
Dezvoltare LocalS durabild a comunei TIBUCANI, judelul NEAI4T pentru perioada 2014-
2020'.

Domnul consilier local. lr, Ciurea Petru: "Comisia de ActivitEti Economtco-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotSrare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 9i nici 1 abtinere".

Domnul consilier local. Moistr Gheorqhe-Claudiu: "Comisia de AgriculturS,
Amenajarea Teritoriului 5i Urbanism, Protectie Mediu si Turism a avizat favorabil acest
proiect de hot5rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivE si nici 1 ablinere".

Domnul consilier local. Mrlan Iulian-Andrei: "Comisia de activitEti socia -
culturale, culte, inv5!5mint, sin5tate 9i familie, munci si protec-tie socialS, protectie copli
a avizat favorabil acest proiect de hotSrere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotr v6 sr ntcl
1ablinere".

Domnul consilier local. Jr. Ciurea Petru: "Comisia JuridicE si de Disclplin5 a
avizat favorabil acest proiect de hotSrare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivE sl nici 1

abtinere",
Domnul primar: "Nu a existat HCL de aprobare a Strategiei de Dezvoltare

LocalS durabilS a comunei TIBUCANI, judetul NEAIYI pentru perioada 2014-2020".
Domnul presedinte de sedintS. consilier local. Jr. Ciurea Petrut "Supun la

vot acest proiect de hotErare:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv;? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c5 acest proiect de hotSrare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nlci 1 vot

impotriv5 Si nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri loca iin functie".
2, Proiect de hotEr6re privind modificarea Anexei la Hotdrarea Consillutul Local al

comunei Tibucani, judetul Nearrt Nr, 48 din 1 iulie 2021 "privind aprobarea metodologiei
de realizare a Strategiei de Dezvoltare Localt durabilS a comunei TIBUCANI, judetul
NEAMT", pentru perioada 20!4-2020, respectiv: PRIORITATEA 4 intitulatd '.protectia
lvlediului" gi PRIORIIATEA 5 intitulatd "Administratie public5 Locali',, inregistrat sub Nr.
50 din l iulie 2021- iniliator/ primar, Ioan RUSU.

Secretar oeneral: "Proiectul de hotSrare se va numi prlvind modificarea Anexei
la Hotirarea Consiliului Local al comunei Tibucani, judelul Neamt Nr,48 din 1 iutie 2021
"privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare LocalS durabile a comunei TIBUCANI, judetul
NEAMT'' pentru perioada 2014-2020, respectiv: PRIORITATEA 4 intitulat5 "protectia
14ediului' 9i PRIORITATEA 5 intitulatS "Administratie Public5 Local5",

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activlt5ti Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotdrare cu 5 voturi pentru, ni€i 1 vot
impotrivE 9i nici 1 abtinere".

Domnul consilier local, Mois5 Gheorohe-Claudiu: "Comisia de AgricutturE,
Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism, Protectie lvlediu si Turism a avizat favorabil acest
proiect de hot5rare cu 5 voturi pentru, ni€i l votimpotrivE si nlci 1 abfinere".

Domnul consilier local. Virlan Iulian-Andreir "Comisia de activtt5i soclal-
culturale, culte, inv;t5mint, s5n5tate si familie, munc5 sr protectie soclalt, protectie copii
a avizat favorabil acest proiect de hottrare €u 5 voturi pentru, nicl 1 vot impotrivd sr ntct
l ablinere".

Domnul consilier local. Jr. Ciurea Petru: "Comisia luridicS tl de Discipltnd a
avizat favorabil acest proiect de hot;rare cu 5 voturi pentru, nlci 1 vot impotriv: st nlci 1

ablinere.
Supun la vot acest proiect de hotir6re:
Cine este pentru? - 13 voturi
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Cine este impotrivt? - 0 voturl
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat c5 acest proiect de hot6rere a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nlci 1 vot

impotrivi 9i nici l abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functle".
3. Proiect de privind aprobarea efectudrii de reparatii "INFMSTRUCTURA IN

COI4UNA IIBUCANI, JUDETUL NEAI\4T", ca urmare a ca amitEtilor naturale produse
in perioada 30 iunle - 1 iulie 2021, inregistrat sub Nr. 51 din 1 iulie 2021 - inlliator,
primar, Ioan RUSU,

Domnul consilier local, Mois5 Gheorohe-Claudiu: "Comisia de AgrlculturS,
Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism, Protectie l.4ediu 9i Turism a avizat favorabil acest
proiect de hot5rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotriv; si n ci 1 abtinere".

Domnul orimar: "Avem aproape toatE comuna calamitatt, Ieri iar a anlntat
cod rotu pentru asuzi, 02.07.20?l;.

Domnul presedinte de sedintl, consilier local, Jr. Ciurea Petrui "Supun la
vot acest proiect de hot;rare:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv;? - 0 voturi
Cine se abllne? - 0 abtineri
Constat c5 acest prolect de hotErere a fost adoptat cu 13 voturt pentru, nici 1 vot

impotriG Si nici l abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie
intrucat problemele inscrise la ordinea de z au fost epuizate, declar sedinta

inchist".

Pregedinte de gedinti,
Consilier local,

ContrasemneazS:
Secretarul general al comunei,

lurist, AMBROSA COCA
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