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ROMANIA
ludelul Neam!
Consiliul Local al Comunei-.],1bucani

Nr. 5173/36 din ll februarie 2022
Proces verbal

incheiat astizi, 11 februarie 2022 in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Local

Ibucani, judelul Neaml.' 
ionsitiut Local a fost convocat in baza Dispoziliei prlmarului - Rug, IEn ff' 36

din 07.02.2022, a convocdrii nr. 1085 din 07.02.2022, precum 9i in baza invitatiilor

oersonale,
in baza condicii de prezen!5, secretarul general al comunei - Jn Ambrod CG

- constatE c5, din totalul de 13 consilieri locali in func.tie particip5 un num5r de 13

consilieri locali.
Procesul verbal al gedintei anterioare a fost pus la dispozilia consilierilorlocali in

vederea consultlrii. Nu s-au constat obiectiuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat

cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 5i nici ablinere din totalul de 13 consilieri locali

in funqie.
La gedinH partici#: Domnul primar - Rusu Ioan.

"Domniior consilieii, dau citire proiectului ordinii de zi, constand in:
1. Proiect de hotir6re privind aprobarea organigramei 9i a statului de functii ale

aparatului de specialitate al primarului comunei TIBUCANI, judelul NEAMT p€ntru anul

2b22, inregistrat sub Nr, 10 din 17 ianuarie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU:' 
1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare previzut la pct. 1, intocmit

de Domnul primar, toan RUSU tiinregistrat sub Nr. 544 din !7 ianuatie 2022)

1.2, Raportul cu privire Ia Proiectul de hoterare prevEzut la pct. 1, intocmit de

secretarul general al comunei Jr. AMBROSA COCA - 5i inregistrat sub Nr' 545 din 19

ianuarie 2022;
1,3, Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de Disciplint din cadrul Consiliul

Local al comunei llbucani, iudelul Neam! cu privire la Proiedul de hotir6re previzut la

pct. 1, inregistrat sub Nt.5173120 din 03.02.2022
2, Proiect de hotirare privind aprobarea Programului de aprovizionare a

populaliei cu produse ralionalizate la nivelul comunei Tibucani, judelul Neamt
inregistrat sub Nr. 12 din 1 februarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

2,1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotErire previzut la pct. 2, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat 927 din I februaie 20221

2.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot6rere prev6zut la pct. 2, intocmit de

secretarul general al comunei lr. AiIBROSA COCA - ti inregistrat sub Nr. 964 din 2
februarie 2022;

2.3. Avizul consultativ al Comisiei luridice 9i de Disciplin5 din cadrul Consiliul

Local al comunei l'lbucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrare prev5zut la

pct. 2, inregistrat sub Nt.51l3l2L din 03.02.2022.
3. Pioiect de hourere privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al

comunei TIBUCANI, judelul NEAMf pentru anul 2022 9i estimtri pentru anii 2023 -
2025, inregistrat sub Nr. 13 din 2 februarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:. 

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hottrere prev5zut la pct. 3, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSL gi inregistrat sub Nr' 965 din 2 februarie 2022;

3.2. Raportu! Compartimentului "Financiar-Contabilitate, lmpozite 9i Taxe Locale"

.u pririre lu Froleaut ai hotlr6re prevtzut la pct 3, intocmit de Dofinul MoISI
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MCtlLAI, rcfercnt in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1012 din 3

febtuarie 2022 ,
3.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activittti Economico - Financiare din cadrul

consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam! cu privire la Proiectul de hot5rAre

prev5zut la pct. 3, inregistrat sub Nr, 5173124 din 04 02,2022',

lvlodalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, materialele

inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convoc6rii, ocazie cu care

sunt incunosliintati - prin invitatia la gedint6 - cu privire la posibilitatea de a formula 9i

depune amendamente asupra proiectelor de hot6rari.
Primele 2 proiecte de hot5reri inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre

avizare Comisiei Juridice 9i de Disciplini din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani,

iudetul Neamt.' Proieciul de hottrare Nr. 3 inscris la aceeaSi ordine de zi a fost inaintat spre

avizare Comisiei de Activi$li Economico - Financiare din cadrul Consiliul Local al

comunei Tibucani, judetul Neamt,
intreb5ri adresate executivului, interpelSri, petitii 9i informarea consilierilor.

Acestea au fost proiectele de hot;rare ce ne-au fost communicate la map; la

data de 07 .02.2022.
Acum voi da citire la alte 3 proiecte de hotlrare, ce ne-au fost corlmunicate Ia

data de 10.02.2022, iniliate de Domnul primar, Ioan Rusu, ceea ce presupune

extinderea ordinii de zi.
Asadat, dau citire acestor 3 nol proiecte de hotSrere, numerotate ca puncte pe

ordinea de zi cu 4, 5 5i 6l
4. Proiect de hotirere privind modificarea de principlu a PLA ULUf URBANISTIC
GENERAL al comunet TIBlrCAttlI, jude\ul NEA T, prin introducerea unui teren din

efiravilanul ln intravilanul cornunei |IBUCAI$, jude\ul NEAI'|T, inregistrat sub Nr. 15

din 9 februarie 2022:
4.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rare prevezut la pct.4, intocmit

de Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 1167 din 9 februarie 2022;

4.2. Raportul Compartimentului "tJrbanism 9i Amenajarea Teritoriului" cu privire

la Proiectul de hotirire prevSzut la pct. 4, intocmit de Domnul MUS|ATA IOAll,
personal contractual in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1168 din 9

februarie 2022;
4,3, Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de DisciplinE din cadrul Consiliul

Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotSrare prev5zut la

pct.4, inregistrat sub Nr. 5173/31 din 10.02.2022
5. Proiect de hot5rare privind aprobarea Obieqtivului de Investilii UMPLAgARE

srArrr DE REiwCiRCARE PEITTRU VEHTC|LLE ELECTRTCE in COMU A

rIBUCAIVI, JUDETUL NEAMT, precum si a DEWZULUI GENERAL al aceslui

Obiectiv de Investilii, inregistrat sub Nr. 16 dln 9 februarie 20221

5.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotirere prevEzut la pct, 5, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 1169 din 9 februarie 2022;

5.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"

cu privire la iroiectul de hot;rare prev5zut la pct. 5, intocmit de Domnul MOISI
IIICI,LAI, rcfercnt in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1170 din 9
februarie 2022;

5.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activittli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotirere
prevtzut la pd. 5, inregistrat sub Nr. 5173134 din 10.02.2022.

6. Proiect de hot6rare privind aTobarca CEN|RALIZATORULUI.heltaielilor pe

obiectiv 9i categorii de lucr;ri care include partea de coflnanlare pentru derularea

lucrErilor la proiectul de lnvesli.lil "BAzi sPoRrrul TIP I Drltl SAf DAWDE|,
COMUNA TIBUCANI,IUDETUL ltlEAMf',inregistrat sub Nr. 17 din 9 februarie 2022:



b

6.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rare prev5zut la pct-6, intocmit

de oomnuiprimar, Ioan iUsU si inregistrat sub Nr' 1171 din 9 februarie 2022;-- -- 
;.;.'R;p;tiJ c;mpartimentului"Financiar-contabilitate, lmpozite 9i Taxe Locale"

* pririr. t. p.i.arl de hotlrlre prevlzut la pct 6, intocmit de D.omnul-'l'ol5/4

itiitnt, ,eferent ln cadrul acestui compaftiment 5i inregistrat sub Nr' 1172 din 9

februarie 2022;
6.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul

consiliui iocal al comunei 'Ilbucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul de hotir5re

previzut la pct. 6, inreqistrat sub Nr' 5173/35 din 10 02 2022'

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu toate cele 6 proiecte de ho$rare:

Cine este Pentru? - 13 voturi

Cine este impotrivS? - 0
Cine se abline? - 0 ablineri
Constat ca proiectul ordinii de zi, in forme extinsS, a fost 

"probat 
cu 

-13 
voturi

oentru, nici t vot impotrivl 9i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie"'
'- - -'r. p.,".t a" f,oGriie privind iprobarea organigramei 9i a statului de functii ale

aparatului de specialitate al piimarului comunei TIBUCANI, iudelul NEAIY,T- p€ntru anul

zbzz, inregistrat sub Nr. 10 din 17 ianuarie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU'

D;;nul consilier local, Jr. ciur€a Petru: "Comisia Juridictr" 9i de DisciplinEa

arizat favo-EbiiiiEt proiect de hotir6re cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivi 5i nici 1

ablinere, Nu au fost formulate amendamente",
Secretarul general al comunei prezintt 5i explicE noile modiFrcSri'

buget de r;zboi, o cerere MLI\4 9i un carnet de mobilizare".

la vot aaest proiect de hottrere:
Cine este Pentru? - 13 voturi
Cine este imPotrivS? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 ablineri
Constat c5 acest proiect de hotlrere a fost adoptat cu 13 votud pentru, nici l vot

imootriv; si nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localirin functie"'
2. Proiect dL hot5rere privind aprobarea Programului de aprovizionare a

populaliei cu produse ralionalizate la nivelul comunei Tibucani, judetul Neam!,

inregisirat sub l"tr. 12 din 1 februarie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU 
-

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia JuridicS^ 5i de DisciplinSa

avizat tavorabit acest proiect de hotbrare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot impotrivi si nici 1

ablinere, Nu au fost formulate amendamente".
Doamna secretar qeneral: "Acest proiect de hottrere trebuia adoptat in cursul

lunii noiernbrle 202t. O data la 4 ani, se adopt5 o astfel de hotSrare 5i se intocme9te un

:"Supun

: "Supun

la vot acest proiect de hotlrare:
Cine este PentruT - 13 voturi
Cine este impotrivE? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat ci acest proiect de hotErare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

imootriv5 sr nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localiiin func-tie"'' :. iroiect de hot5rere privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

comunei TIBUCANI, judelul NEAIYT pentru anul 2022 9i estim5ri pentru anii 2023 -
2025, inregistrat sub Nr, 13 din 2 februarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU'

Do;nul consilier local. lr. Ciurea Petru: "Comisia de Adivit5li Economico-

Financiare a avizat favorabil acest proiect de hottrare cu 5 voturi pentru, nici I vot

impotrivi ti nici 1 abtinere. Nu au fost formulate amendamente".' Domnul orimar: "Bugetul este sublirel, n-am primit nlci o sum5 de la Consiliul

.lud"leai-frEmiFprimi bani la rectific5rile viitoare. Avem 2 investilii urgente in

derulare: gr5dinila 9i baza sportivS. 
3
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Am orins si sume pentru Parc Davideni, Sir;ri!5 betonare' Ziua Recoletei' Ziua

corr"i,"lrLr'r"i priirc,'prifr;nut", autouiilitar;' etc' dar le vom derula in limita

oro"i"rri, ira"o**, rnaiintei pe inveslitiile mari"'"""'"'il,.iri .li.iri"i io.if. lr. cii,r., p"tru: "Nu se poate reduce furniza'ea

curentului electric 2 ore pe noapte?"
Domnul orimar: "Am incercat, dar sunt-disculii"

timpul noptii din cauza hotilor"' '- rilili"f-Bmar:' "s-a stricat microbuzul scolar' Am suplimentat transportul

eteritoriffiuirt.=--n - ut primSriei. incerc sd achizitionim un nou microbuz' dac5 nu prin

fonduri atrase, atunci prin bugetul local'

livad5 in D5dure".
Domnul orimar: "Nu cred cE

fost la Florin Latu spunandu-I st nu

replicat cE trebuie sA vin5 proprietarul

suntem proprietari".

LN, t 
"bri" 

oprit curentul Pe

o caoacitate mai mare - 28 locuri",
" '"'"'riiiiiiii:ri : "il putem inchiria sr pentru alte activit5lrin folosul cetSlenilor"'

6ffii-" "".."t". o"n".rl: "Nu gtru dact se poate din punct de vedere legal"'

;ffi;;iffii;G;;;dinti.'consilier local' Foca viorel-vasile: "supun

la vot acest Proiect de ho$rarel
Cine este Pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
ioniut.l'ac"tt proiect de hot;rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru' nici l vot

l.ootriua sini., 1abline;e din totalul de 13 consilieri localii in functie"'*" 
;. ';;iJ-;"- noutar" Privrnd rnodificarea de princiPiu a PLAlluLur

uRBAIgsTra GENERAI al comunei fIEucANI, jude\ul NEAMT' prin introducerea

;;r-' ;';;;";;;ilar,,i in ;ntraui'anul'cor" unei TrBucAt$, iude\|t yEAyT:
'' " '-'ioiiiut 

consilier tocat,:r. ciurea Petiq: "comrsra JurioicS^-si de Drsciorinba

ur,.ut fffi6iiiaJiiET-fr6i3ra," ." 5 uoruri pentru, nici I vot impotrivS 5i nrci 1

abtinere. Nu au fost formulate amendamente"'""' '- -s,;il-;i:ri : "Am uitat sa trec in proiectul de hotSrare 5i

.onforr=ffifi1r:i G;ifriil6*r.=il de aceea dacE sunteti de acord in hot5rare voi

trece si caracteristicrle ce rezult; din Planur Urban;stic General"'

Consiliul Local este de acord

i-omirt iontiiie. tocat.:.. clurea pettu: "Se poate schimba destinatia la

se poate, oamenii au titluri de proprietate. Am

mai oasc5 oile proprietatea oamenllor 5t ml-a

p;sunii s5-l spun5 acest lucru, pentru c; noi nu

urea Petru: "Ar trebui sE luam un microbuz cu

: "Supun

la vot acest Proiect de hot;rare:
Cine este Pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivi? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
ionstat c5'acest proiect de ho6rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru' nici 1 vot

impotrivE 9i nici 1ablineie din totalul de 13 consilieri Localiiin functie"'

5. Proiect de hoGrare privind aprobarea Obiectivului de Investilii "AMPLASARE

srarti oi--iiinctacair pmrau vEHrcuLE ELEcrRrcE in coMUflA-iiilcafu, iirfuL NEAMT, wecurr si a DEwzttLUr GE||ERAL at acestui

Obiectiv oe Investitii.
oomnui consilier local, lr. Ciurea Petrq:-"Comisia de Activi6li Economico-

rin"n.tii-lriZiEGE6il .."tt p.iect de hotdrare cu s voturi pentru' nici l vot

imootrivi si nicr 1 abtinere, Nu au fost formulate amendamente"'' '-' Joh".r oilln"t: "lnilral nu am vrut s5 promovez un astfel de proiect de

noGrar;;iffiff;;faptul cb nu avem pe raza comunei astfel de masini' insE m-am
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gendit cE Ssta este viitorul si ne vom lega 9i de microbuzul gcolii. Investitia presupune

costuri mici.
Vom instala 3 astfel de statii. Una in satul Davideni, ce va deservi satele Davideni

siTibucanii de Jos 9i doua doue in satulTlbucani, la Primdrle 9i pe str. Humiriei".
Domnul consilier local. virlan Iulian-Andrei: "Este bun proiectul".
Domnul presedinte de sedintl. consilier local. Foca Viorel-Vasile: "Supun

la vot acest proiect de hottrare:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivd? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c; acest proiect de hot5rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru/ nici 1 vot

impotrivi gi nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localii in fundie".

6. Proiect de hot6rere privind aprcbatea CEIITMLIZATORULUI cheltuielllot pe

obiectiv 5i categorii de lucr5ri care include partea d€ cofinanlare pentru derularea
lucr5rilor la Proiectul de lnvestit\ii "BAZA SPORTIUA fIP I DIll SAf DAUIDENI,
COMUIIA TIBUCA'II/ ]UDETUL NEAMT',

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru; "Comisia de Adivi$li Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot;rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivt 9i nici 1 abtinere, Nu au fost formulate amendamente".

DeE-EuL-pdE-al: "in centralizator am prins tot ceea ce nu s-a ficut pand in
prezent, Sunt infiltralii, iar dad dacl nu rezolvdm problema cu aceste infiltralii, nu se
face receptia finalE. Avem termen de receplie fina|; 31.12.2022. De exemplu, pentru
amenajarea pistei, un investitor ne-a cerul 4 mld. lei, cee ace reprezint5 o sumi mare,
vorbim de pista cu tartar, dar noi am ales zgura, intrucat este mai ieftin".

:,,Supun
ra vot acest prorect de hotErere:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat cE acest proiect de hot5rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrlv5 5i nici l ablinere din totalul de 13 consilieri localiiin funclie".
intreb;ri adresate executivului, interpel;ri, petilii 9i informarea consilierilor.
Domnul consilier local. Jr. Ciurea Petru: "S; citim mai bine materialele. Anul

trecut la gunoi a fost 60 lei, anul acesta, 72 lei. Trebuie explicat oamenilor in cunottintt
de cauz5. De aceea, ii rog pe unii consilieri, sE nu mai dezinformeze populalia prin
Targ",

Domnul presedinte de sedintll. consilier local, Foca Viorel-Vasile:
"Trebuie 9i ca populalia sE nu mai pun; la gunoi animale moarte".

Domnul orimar: "La Agapia se plateSte 10 lei/lunE/persoan5. Nlai avem 1n

vedere si Proiectul cu apa si canalizarea",
Domnul pres€dinte de sedinti, consilier local. Foca viorel-Vasile:

"intruc6t problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinta inchisE".

Presedinte de sedintS,
Consilier local/

FOCA VIOREL.VASILE Contrasemneaz5,
Secretarul general al comunei/

lurist, Ambrosi Coca


