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ROMANIA
iudelul Neam!
Consiliul Local al Comunei Tibucani
Nr.5173/222 din 29 decembrie 2021

Proces verbal

incheiat astSzi, 29 decembrie 2021 in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Local

Tibucani, judelul Neam!.
Consiliul Local a fost convocat in baza Dispoziliei primarului - Ioan RUSU fi.

277 din 23.L2-202!, a Convodrii nr. 8607 din 23.12.2021, precum 9i in baza invitatiilor
Dersonal€.' in baza condicii de prezent5, secretarul general al comunett - Jn Ambrcd Coca
- constatt ci, din totalul de 13 consilieri locali in funclie, particip5 un numEr de 13
consilieri locali.

Procesul verbal al gedinlei anterioare a fost pus la dispoziliat consilierilor locali in
vederea consult5rii Nu s-au constat obiec-liuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat cu
13 voturi pentru, nici 1 vot impotriG ti nlci ablinere din totalul de 13 consilieri locali in
funCie.

La gedinttr particip5: Domnul primar - Ioan Rusu,
Intervine Doamna secretar qeneral: "La data de 15 decembrie 2021, a

incetat mandatul de pregedinte de gedinlt al Domnului consilier local, Cobuz GhiorghitS.
Conform inlelegerii dumneavoastr5 din gedinta de la data de 06,11.2020, cand ali ales
algoritmul alfabetic, ar urma Domnul Foca Viorel-Vasile, dac5 suntelide acord.

Consiliul local este de acord, votand cu 12 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 9i 1

ablinere (Foca Viorel-Vasile)".
Domnul consilier local, Foca Viorel-Vasile, este invitat de secretarul general al

comunei la masa de prezidiu.

Domnul pr€sedinte de sedinti. consilier local. Foca MoreFvasile:
"Domnilor consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constand in:

1. Proied de hot5rare privind alegerea pregedinelui de gedin!5, inregistrat sub
Nr. 94 din 22 decembrie 2021- iniliator, consilier local, ACATRINEI SERGIU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotErere prev5zut la pct, 1, intocmit
de Domnul consilier local, ACATRINEI SERGIU 9i inregistrat sub Nr.8592 din 22
decembrie 2021;

1.2. Raportul secretarului general al comunei lr. AMBROStr COCA cu privire la
Proiectul de hotlrare prev8zut la pd. 1 9i inregistrat sub Nr. 8593 din 22 decembrie
2021.,

1,3, Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de Disciplini din cadrul Consiliul
Local al comunei Tibucani, judetul Neam! cu privire la Proiectul de hotirare previzut la
pct. 1, inregistrat sub Nt.51731210 din 23.12-2021.

2. Proiect de hotirare privind stabilarea chiriilor pentru anul 2022, inregistrat sub
Nr.89 din 7 decembrie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotErere prev5zut la pct.2, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 825U1 din 7 decembrie 2021;

2,2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite Fi Taxe Locale"
cu privire la Proiectul de hotErare previzut la pct, 2, intocmit de Domnul
ACOZIqULESEI RADU, inspedor superior in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat
sub Nr. 827211 din 8 decembrie 2021;

2.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5ti Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei l-ibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hotErare
previzut la pct. 2, inregistrat sub Nt. 517312!3 din 23,12,2021.
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3. Proied de hottrrare privind stabilirea redevenlelor aferente contractelor de
concesiune pentru anul 2022, inregistrat sub Nr. 90 din 7 decembrie 2021 - iniliator,
primar, Ioan RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare prev6zut la pct. 3, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU Siinregistrat sub Nr. 825U2 din 7 decembrie 2021;

3.2. Rapodul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"
cu privire la Proiectul de hotlrere prev5zut la pct. 3, intocmit de Domnul
ACOZMULESEI RADU, inspector superior in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat
sub Nr. 827212 din I decembrie 2021;

3,3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5li Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei llbucani, judetul Neam! cu privire la Proiectul de hoHrare
prevtzut la pct. 3, inregistrat sub Nt.5173l214din 23.12.202!.

4, Proied de hottrare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i
taxele locale Si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2022 pe raza comunei ,IBUCA I, judelul EAMT. inregistrat sub Nr. 91 din 7
decembrie 2021- initiator, primar, Ioan RUSU:

4.1, Referatul de aprobare a Proiectului de hotlrere previzut Ia pct. 4, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU Silnregistrat sub Nr. 8252 din 7 decembrie 2021;

4.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite tiTaxe Locale,,
cu privire la Proiectul de hottrere prev5zut la pct. 4, intocmit de Domnul
ACOZ ULESEI RADU, inspector superior in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat
sub Nr, 8294 din 9 decembrie 2021;

4.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5ti Economico-Financiare,, din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam! cu privire la proiectul de hoHrare
prev5zut la pct. 4, inregistrat sub Nr. 5]731215 din 23.12.2021.

5. Proiect de hotirare privind privind rectificarea bugetului local de venituri 9i
cheltuieli al comunei Tlbucani, judelul Neam! pe anul 2021, inregistrat sub Nr. 93 din 21
decembrie 2021 - initiator, primar, Ioan RUSU:

5.1, Referatul de aprobare a Proiectului de hotlrere prevEzut la pct. 5, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 8553 din 21 decembrie 2021;

5.2, Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite giTaxe Locale,,
cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct. 5, intocmit de Oomnul l,tOISi

,CULAf, refercnl in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr, 8564 din 21
decembrie 2021;

5.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activittli Economico-Financiare', din cadrul
Consiliul Local al comunei fbucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hottrare
prevSzut la pct. 5, inregistrat sub Nt. 51731216 din 23.12.2021.

6. Proiect de hot5rere privind aprobarea costului mediu lunar de intrelinere/
beneficiar la ,,Centrul de Primire in regim de Urgentt pentru persoanele ftrl Adlpost
Sfanta Teodora", pentru anul 2021, inregistrat sub Nr. 95 din 22 decembrie 2021 -
iniliator, primar, Ioan RUSU:

6.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot6r6re prevtrzut la pd. G, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 8586 din 22 decembrie 2021;

6.2. Raportul Compartimentului "Financiarcontabilitate, Impozite Si Taxe Locale,,
cu privire la Proiectul de ho$rere prevtzut la pct. 6, intocmit de Domnul MO|SI

ICULAI, rcfercnt in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 8588 din 22
decembrie 2021;

6,3, Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activititi Economico-Financiare,, din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrare
prev5zut la pct. 6, inregistrat sub Nr.51731217 d|,123.12.2021;

- 6.4. Avizul consultativ al ,,Comisiei de Activit5li Social-Culturale, Culte,
Invlttment, S6nState 9i Familie, Munc5 si Protedie Sociald, protedie Copii,,din cadrul
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Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam! cu privire la Proiedul de hottrere
prev6zut la pct. 6, inregistrat sub Nr. 51731220 din 23.f2.202f.

7. Proiect de hottrare privind aprobarea organizerii relelei gcolare a unitElilor de
invlttrmint preuniversitar pentru anul Scolat 2022-2023, inreglstrat sub Nr. 92 din 10
decembrie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

7.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rare prev5zut la pd. 7, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 8561 din 21 decembrie 2021;

7.2. Raportul secretarului general al comunei lr. AMBROSi COCA cu privire la
Proiectul de hotlrare prev5zut la pd. 7 9i inregistrat sub Nr. 8562 din 21 decembrie
202!)

^ 7.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei de ActivitEli SociaFculturale, Culte,
InvEltmant, Sbnttate 9i Familie, llunc; 5i Protectie Sociale, prote4ie Copii" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de ho$rere
prev5zu^t la pct. 7, inregistrat sub Nt.51731221 din 23.12.2021.

Intreblri adresate executivului, interpel;ri, petilii 9i informarea consilierilor,
Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele

inscrise in proiectul ordinii de zi este personal5, prin semnarea convocErii, ocazie cu care
sunt incuno5liinlali - prin invitatia la gedinlt - cu privire la posibilitatea de a formula Si
depune amendamente asupra proiectelor de hot5reri.

Primul proiect de hourare inscris la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare
'Comisiei Juridice Si de DisciplinS" din cadrul Consiliul Local al comunei l-ibucani, judelul
Neam!,

Proiedele de hotbrare Nr. 2-6 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare "Comisiei de adivitati economico-financiare" din cadrul Consiliul Local al comunei
Ibucani, judelul Neam!.
Proiectele de hotErere Nr. 5-7 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare,,
Comisiei de ActivitEti Social-Culturale, Culte, Inv5ttmant, Sinltate Si Famitie, Mund 9i
Proteeie SocialE, Proteeie Copii" din cadrul Consiliul Local al comunei llbucani, judetul
Neaml.

DacE nu mai existt alte proiecte de hotErare/propuneri, supun la vot proiectul
ordinii de zi:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0
Cine se abtine? - 0 abtineri

. Constat ct proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivi Si nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,,.

1. Proiect de hot5rare privind alegerea presedinelui ae sedinF, inregistrat sub
Nr.94 din 22 decembrie 2021- initiator, consilier local, ACATRINEI SERGIU - epuizat.

Domnul consilier local, lr. Ciurea petru: ,'Comisia Comisia Juridici 9i de
Disciplini a avizat favorabil acest proiect de hottrere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivi 5i nici 1 ablinere".

2. Proiect de hotirare privind stabilirea chiriilor pentru anul 2022, inregistrat sub
Nr. 89 din 7 decembrie 2021- initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local. Jr. Ciurea petru: ,,Comisja de Activitili Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot6rare cu 4 voturi pentru, njci 1 vot
impotriv5 si 1 ablinere (viceprimar). Nu au fost formulate amendamente,,.

Domnul oresedintq de sedintE. consilier local, Foca Viorel-Vasile: ',Supun
la vot acest proiect de hotErere:

Cine este pentru? - 12 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abline? - 1ablinere (viceprimar)

. Constat c; acest proiect de hotdr6re a fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 Si nici l abtinere din totalulde 13 consilieri localiin functie,,.



*

3. Proiect de hotdrere privind stabilirea redevenlelor aferente contractelor de
concesiune pentru anul 2022, inregistrat sub Nr. 90 din 7 decembrje 2021 - initiator.
primar, Ioan RUSU.

Domnul c.nsilier local, lr. Ciurca Petru: "Comisia de Activi6ti Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot5r6re cu 4 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivi gi 1 abtinere (viceprimar). Nu au fost formulate amendamente,,,

Domnul oresedinte de sedint5. consilier local, Fo(a Viorel-Vasile: .'Supun

la vot acest proiect de hot5rare;
Cine este pentru? - 12 voturi
Cine este impotrivE? - 0 voturi
Cine se abline? - l abtinere (viceprimar)
Constat c; acest proiect de hotirare a fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici l vot

impotrivi 9i nici l abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,'.
4. Proiect de hot5r6re privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozjtele 9i

taxele locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2022 pe rcza coll,]'unei TIBUCAIII, judili:ul EAW, inregistrat sub Nr. 91 din 7
decembrie 2021- initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local. Jr. Ciurea petru; "Comisia de Activititi Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotSrere cu 5 voturi penfu, nici 1 vot
impotrivi 9i nici 1 ablinere. Nu au fost formulate amendamente,,.

Domnul orimar: "Am modificat impozitele 9i taxele locale numai in baza
coeficientului ratei de inflalie, cu 2,60/0; s-au mai maiorat tarifele la starea civili si la
comerciantii ambulanti. La redevente, desi s-au incasat banii pentru p59une, fermieril nu
au plStit. Vom face ingtiintdri, prin care it vom anunta cI au restanle gi cI p6nd la anul,
cand se vor elibera adeverinle APIA, vor trebui s5 pl5teasc5,,.

pqIn-oul @nsiliel local, Rusu Costel: "Un amendament, comercianlii din
comund s5 nu fie taxatj la obor (terg), deoarece pl5tesc sume de bani la autorizalii,,.

Domnul primar: "Nu s-au taxat comercianlii autohtoni,,.
Domnul oresedinE de sedintS, consilier local. Fo<a Viorel-Vasile: ',Supun

la vot acest proiect de hot6rere:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Clne se abline? - 0 ablineri

. Constat ci acest proiect de hot5rare a fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivt 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,,.

5. Proiect de ho$rere privind privind rectificarea bugetujui local de venituri si
cheltuieli al comunei Tibucani, judetul Neamt pe anul 2021, inregistrat sub Nr. 93 din 2i
decembrie 2021 - iniliator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local. Jr. Ciurea petru: ,,Comisia de Activittti Economico_
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot5rare cu 5 voturi pent;u, nici 1 vot
impotrivt 9i nici 1 abtinere. Nu au fost formulate amendamente',.

Domnul orimar:"S-au primit niste bani prin hoterare de guvern,,.
Domnul orcs€dinte de sedintl, consilier local. Foca Viorcl-Vasile: "Supun

la vot acest proiect de hot5rere:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv;? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri

_ Constat c5 acest proiect de hoterare a fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici 1 vot
impotriG 9i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,,.

6. Proiect de hoterare privind aprobarea costului mediu lunar de intrelinere/
beneficiar la ,,Centrul de Primire in regim de Urgenld pentru persoanele fErE Adbpost
SfAnta Teodora", pentru anul 2021, inregistrat sub Nr- 95 din 22 decembrie 2021 -
iniliator, primar, Ioan RUSU.
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Domnul consilier local, ,r, ciur€a Petru: "Comisia de Activittti Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot;rere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivt Fi nici 1 ablinere. Nu au fost formulate amendamente".' 

Domnul consilier local, Virlan lulian-Andr€i: "Comisia de invttim6nt a

avizat favorabil acest proiect de hotbrare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrlv5 9i nici 1

ablinere. Nu au fost formulate amendamente".
DlElulpd!0af: "Este vorba despre Cozma de la Davideni, care st5 de 2 luni la

acest centru, Am o disculie cu un centru de la Lu9o9; poate-l muttm acolS in prim5varl,
fEr5 bani; este o fundalie sau un ONG".

:"Supun
la vot acest proiect de hotirere:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abEneri
Constat cE acest proiect de hottrare a fost adoptat cu 12 voturi pentru, nici 1 vot

impotriG 9i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie".
7, Proiect de hotlrare privind aprobarea organizErii relelei Scolare a unit5lilor de

invdFmant preuniversitar pentru anul gcolat 2022-2023, inregistrat sub Nr. 92 din 10

decembrie 2021 - iniliator, primar, Ioan RUSU:
Domnul co;silier locrl. Mrlan lulian-Andr€i: "comisia de invd$m6nt a

avizat favorabil acest proiect de hottrere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivl 9i nici 1

abtinere. Nu au fost formulate amendamente",

intrebtri adresate executivului, interpel5ri, petilii 9i informarea consilierilor.

Delllul-pIin!.arr "Am parcurs un an impreunE, V; multumesc frumos pentru
colaborare. Au mai fost 9i contradi4ii, VE doresc un An Nou fericit 9i vd agtept la parc
pentru data de 31 decembrie 2021, ora 15;00".

Domnul pr€sedinte de sedintS. consilier local. Foca Viorel-Vasile:
"intrucat problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinla inchist".

Presedinte de sedinti,
Consilier local,

FOCA VIOREL-VASILE

contrasemneazS:
Secretarul general al comunei,

lurist, AMBROSA COCA


