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ROMArurn
Judetul Neamt
Consiliul Local al Comunei fibucani
Nr.57741179 din 19 octombrie 2021

Proces verbal

tncheiat ast5zi, 19 octombrie 2O2t in cadrul sedintei de indat5 a Consiliulul Local
Tibucani, judelul Neam!,

Consiliul Local a fost convocat in baza
223 din 18.10,2021, a Convoclrii nr, 7tt2 din
personale.

Dispoziliei priniarului - foan RLASU nr.
18.10.2021/ precum 9i ?n baza invitaliilor

tn baza condicii de prezen!5, secretarul general al comunei - Jr, Ambrosd 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 prezentat (citit) consilierilor locali de
c5tre secretarul general al comunei, Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii
acestuia, fiind aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 gi nici ablinere din totalul
de 13 consilieri locali in funclie.

La gedinlH particip5: Domnul primar _ Ioan Rusu.
Domnul oresedinte de sedint5, consilier local. Jr. Ciurea petru: ,,Domnilor

consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constAnd in:
1, Proiect de hotSr6re privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului deiluminat public al Comunei Tibucani, Judetul Neait, a studiului de fundamentare a

deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al bomunei Tibucani, Judetul Neamt,a Regulamentului de organizare 9i funclionare al serviciului de ilumin;i fublic, acaietului de sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificiia, iriregistrat
sub Nr. 66 din16 septembrie zo2l - iniliator, primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot516re prev5zut Ia pct. 1, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 6195 din 16 septemb rie 2021;

1.2. Raportul-Compartimentului "Urbanism 9i Amenajarea Teritoriului,, cu privire
la Proiectul de hot5r6re g-rgvizut la, pct. 1, intocmii de Domnul sing. ruusieaie i;r;personal contractual in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr. 619'6 din 16septembrie 2021;

1.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei Juridice gi De DisciplinE" din cadrul Consiliul
Local al comunei ribucani, judelul Neam! cu privire la proiectul oe rrotErAie fiev5zut tapct. 1, inregistrat sub Nr. St73lL7Z din 18.10.2021,

2' Proiect o9-[o!1'€re.privind aprobarea organiz5rii evenimentului de interescomunitar "zruA REcoLTEr" tn comuna fIBUCANI,-judelul NEAMT p.nil daia de sroctombrie 202L, inregistrat sub Nr. 72 din s octom'brie 2O2L - inifiator, primir, toanRUSU:
2'1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot516re prevHzut la pct.2, intocmitde Domnul Pjlmar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 6872 din 5 octombrie zsitl
2.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot5r6re prevdzut ra pit. { inf6cmit aesecretarul general al comunei Jr. AMBROSA cocA - 9i inregistrat sub Nti. oezs oin soctombrie 202L;
2.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei Juridice 9i De DisciplinS,, din cadrul Consiliul

Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la proiectul de hot516ie piev5zut lapct.2, inregistrat sub Nr. 5t731L73 din 1g.10,2021.
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3. Proiect de hotHrAre privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli
al comunei ]ibucani, judelul Neam! pe anul z0zl, inregistrat sub Nr. 73 din tz
octombrie 2021 - initiator, primar, Ioan RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotdrAre prevSzut la pct.3, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i tnregistrat sub Nr, 70L2 din 12 octombrie 202L;

3. 2. Raportul Comparti mentului " Financia r-Contabi litate, Impozite si Taxe Loca le"
cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct. 3, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 7013 din 12
octombrie 202L;

3.3. Avizul consultativ al al ,,Comisiei De ActivitHli Economico-Financiare" din
cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de
hot5r6re prev5zut la pct. 3, inregistrat sub Nr. 5173/175 din 18.10,202t.

4. Proiect de hot6r6re privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor
tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru proiectul ,/MODERNIZARE
STRilZI RTTRALE IN COMUNA TIBTTCANI, JUDETUL NEAMT - 2027", iNrcgiStrAt
sub Nr. 74 din 14 octombrie202L - iniliator, primar, Ioan RUSU:

4.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotd16re prevbzut la pct.4, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr, 7079 din 14 octombrie 2O2t;

4.2, Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"
cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct, 4, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI/ referent in cadrul acestui compaftiment 9i inregistrat sub Nr, 7080 din 14
octombrie 2021;

4,3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De ActivitSli Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hotEr6re
prev5zut la pct. 4, inregistrat sub Nr.5t73lt76 din 18,10i.ZOZL.

5. Proiect de hot5r6re privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor
tehnico-economici 9i a devizului general estimativ pentru proiectul ,TEXT1NDERE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APi iIV COUUruA TIBUCANI, JUDEiUL NEAMT-,
inregistrat sub Nr. 75 din 15 octombrie 2021- iniliatoi, primar, Ioan RU-su:

5.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5r6re prevSzut la pct.5, lntocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 7105 din 15 octombrie 202t;

5.2' Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale,,
cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct. 5, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr. 7106 din 15
octombrie 202t;

5.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5li Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hot5r6re
prevEzut la pct. 5, inregistrat sub Nr. 5t731L77 din 19.10.2021.

6' Proiect de hot5rAre privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor
tehnico-economici gi a devizului general estimativ pentru proiectulrrEXTINDERE
SISTEM DE CANALIZARE iN COMUNA TIBUCANI. JUDETUL ruINili-, iNrcgiStrAt
sub Nr. 76 din 18 octombrie 202L - iniliator, primar, Ioan RUSU i

6.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5r6re prevHzut la pct. 6, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 7108 din 18 octombrie z)2t;

6.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale,,
cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct. 6, intocmit de Domnul MOISA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 7110 din 1g
octombrie 202t;

6'3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De ActivitSti Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hot5r6re
prev5zut la pct. 6, inregistrat sub Nr. SL73ll7g din 18,1O,2OZL.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele
inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, piin semnarea convoc5rii, ocazie cu care
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s.unt incunosliintati - prin invitatia la sedint5 - cu privire la posibilitatea de a formula si
depune amendamente asupra proiectelor de hot5rS.ri.

Proiectele de hotErdre Nr. 1 si 2 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare "Comisiei Juridice si de DisciplinS" din cadrut Consiliului Local al comunei
fibucani, judelul Neam!.

Proiectele de hotEr6re Nr. 3-6 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare "Comisiei de Activitati Economico-Financiare" din cadrul Consiliului Local al
comunei fibucani, judetul Neamt.

DacE nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0
Cine se abfine? - 0 abtineri
Constat cE proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivE gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in func!ie,,.
1, Proiect de hot516re privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de

iluminat public al Comunei Tibucani, Judetul Neamt, a studiului de fundamentare a
deciziei de delegare a Serviciului Public de iluminat al Comunei Tibucani, Judetul Neamt,a Regulamentului de organizare 9i funclionare al serviciului de iluminat public, a
Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, inregistrat
sub Nr' 66 din16 septembrie 2ozl - iniliator, primar, Ioan RUSU.

: ,,Comisia Juridic5 9i de DisciplinE a
avizat favorabil acest proiect de hot5rSre cu 5 votu'i pentru, nici l votimpotrivE si nici 1
ablinere".

Domnul pregedinte de sedint6. consilier local, Cobuz Ghiorohit5: ',Supun
la vot acest proiect de hot5r6re:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
constat cE acest proiect de hot5rSre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivd gi nici 1ablinere din totalul de 13 consilie-i locali in functie.
2' Proiect de _hot516re privind aprobarea crganiz5rii evenimentului de interescomunitar "zruA RECOLTEI" in comuna JIBUCANI,-judetul NEAMT punirtl data de 31octombrie 202t,inregistrat sub Nr. 72 din 5 octom,oii" znzt - inifiator, primar, IoanRUSU,

: ,,Comisia 
Juridic5 9i de DisciplinE a

avizat favorabil acest proiect de hot5r6re cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 si nici 1
ablinere".

Domnul orimar: "Numai 7 mii lei vom cheltui, poate chiar mai putin, dar mi-aspus Secretarul general cE Ia rectificarea de buget sunt f5cute anexele 9i nu a mai fost
timp sE fie modificate 9i cE suma de 25 mii lei este doar o prevedere bugetar5. Vor veni
numai produc5torii locali 9i acestia vor primi invitatii. DupE ce trece evenimentul, vE voiprezenta exact suma pe care am cheltuit-o pentru a:est eveniment,,.

Dornrl pr"g"dinte d" r"dintd, 
"orriri", 

ro.rt, cobuz Ghiorghitd: .,supun
la vot acest proiect de hot5rSre:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivd? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
constat cE acest proiect de hot5r6re a fost a,loptat cu 13 voturi pentru, nici 1 votimpotrivd 9i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in functie.
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3. Proiect de hotHrAre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Jibucani, judelul Neam! pe anur zoil, inregistrat sub Nr. 73 din L2
octombrie 202t - initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de ActivitSli Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotEr6re cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv6 9i nici 1 ablinere".

Domnul pre$edinte de sedintS. consilier locat, Cobuz Ghiorghiti: ,,DacE

nu exist5 discufii, supun la vot acest proiect de hotErAre:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat cE acest proiect de hot5r6re a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv5 gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in functie.
4. Proiect de hot516re privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor

tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru proiectui ,rilooeautanrSTRizr RURALE rN coMttNA TrBttcANr, JttDETttL NEAMT - 2o2t,,,inregistrat
sub Nr. 74 din 14 octombrie ZOZL - inigi.tor, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activit5ti Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot5rdre cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 gi nici 1 ablinere".

Domnul preSedinte de $edint5, consilier local, Cobuz Ghiorghitdl ,,DacE

nu exist6 disculii, supun la vot acest proiect de hotHr6re:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat cE acest proiect de hot6rSre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv5 gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in funcfie.
5. Proiect de hotE16re privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor

tehnico-economici 9i a devizului general estimativ pentru proiectul ,,EnTTNDERE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APi iIV COUUruN TIBTTCANI. JUDETUL NEAMT' ,
inregistrat sub Nr. 75 din 15 octombrie 202L - inifiator, primar, roan RUSU.

Domnul consilier loca!, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activitlli Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotdr6re cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 9i nici 1 ab!inere,,.

nu exist5 disculii, supun la vot acest proiect de hotdrAre:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat cE acest proiect de hotEr6re a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS 9i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie.
6' Proiect de hot516re privind aprobarea cererii de finanlare, a indicatorilor

tehnico-economici 9i a devizului general estimativ pentru proiectul' lTE6TINDEREsrsrEM DE OANALTZARE iN coMUNA TrBttcANr, JUDETUL urani.r.,iniegistrat
sub Nr, 76 din 18 octombrie zolL - iniliator; primar, Ioan RUSU.



Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de ActivitHli Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot5rAre cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivE 9i nici 1 ablinere".

Domnul preEedinte de sedintS, consilier local, Cobuz Ghiorghit5: "DacE
nu existd discutii, supun la vot acest proiect de hot5rdre:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat cE acest proiect de hotHr6re a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv5 gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in funclie.
Domnul primar: "Ultimile 3 proiecte de hotEr6re sunt numai pentru devize".
Domnul consilier local, Virlan Iulian-Andrei: "Am v6zut doar 2 pode!e",
Domnul primar: "Sunt mai multe podele - vreo 6 9i este inclus5 9i ulila ta. Am

vorbit cu Domnul Director 9i ii trebuie un reprezentant din partea Consiliului Local; m-am
gindit la Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru, PAnE in prezent, Domnul Director nu a
primit nici o Adres5 in acest sens de la Inspectorat gcolar Judetean Neam!".

Domnul presedinte de gedint5, consilier Jocal, Cobuz Ghiorqhitd:
"intruc6t problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinla inchis[".

Pregedinte de gedin!6,
Consilier local,

COBUZ GHIORGHITA

ContrasemneazS:
Secretarul general al comunei,

Jurist, AMBROSA COCA


