
lt

no u A r,,r rl
Judetul Neamt
Consiliul Local al Comunet Jibucani
Nr.51741101 din 30 iunie 2021

proces verbal

incheiat asttzi,30 iunie 2021 in cadrul sedintei ordinare a Consiliutut Local
Tibucani, judetul Neamt,

Consiliul Local a fost convocat in baza Dispozitiei primarului _ Ioan Rarsat ff.
147 din 24.06.2021, a Convocerii nr, 4521 dtn 24.06.202\ precum sl in baza invitaUl or
persona^le,

In baza condicii de prezentE, secretarul general al comunei - -rn Ambrosl Coca- constatt c5, din totalul de 13 consilieri locali in functie, pafticipE un numlr de 13
consilieri locali,

" 
Procesul verbaj al sedrntei anterioare a fost prezentat (ciUt) consilierilor locali de

catre secretarut general al comunet. Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii
acestuia/ fiind aprohat (u 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv; 5i;ici ablinere din total!
de 13 consilierl locali in fun.tiF

^ , La sedinte particip;t Domnut primar - Ioan Rusu si, mai terziu, Domnul Cretu
Lornel, locuitor al satulur Davideri, juderul \ea-t.

. Dpmnul oresedinte de sedintl. consiiier local, lr. Ciurea petru | ..Domnilor
consllrerl toca , dau crtire proiectulut ordinii de zi, constano n:

. li.Proiec! de hot5rere privind aprobarea efectuirii PROIECTULUI TEHNIC
pentru- Obiectivul de investitie "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU lil irf
COMUNA TIBUCANI, IUDETUL NEAMT, inregistrat sub Nr. 42 d n 9 iunie 2021 _
iniliator, primar, Ioan RUSU;

- 1.1. Referatul de aprobare a proiectului de hot5r6re previzut la pct, 1, intocmit
de Domnul pJimar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr. 4243 din g iunie 2O)l)
. - 1.2, Raportul Compartimentului ,,Urbanism 

9i Amenajarea Teritoriuiui,, cu prvre
!- Ii9i:Sl] de hoGrare prev6zut ta pct, 1, intocmit de Domnut rausiea* ioan,
personat contractual in cadrul acestL. comoatimelt si inregistrat sub Nr. 3d17 d,r 9
iunie 2021

1.3. Avizul consultativ al Comisiei De ActivitEti Economico_Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la proiectu d; hot;rare
prevazut la pct. 1, ln-egrstrat sLb Nr, St73l9O din 24.06.202r.

2. Proiect de hotdrare privind alocarea sumei de 3.920 lei
venituri 9i cheltuieli al comunei 'Iibucani, judetul Neamt pentru
,,TENIS PENTRU TOTI COPII" pentru un numEr de 12 etevi
comunei Tibucani, judetul Neamt, inregistrat sub Nr. 43 din 10
primar, Ioan RUSU:

din bugetul iocal de
derularea Proiectului

ai scolilor de pe raza
iunie 2021- initiator,

2.1. Referatul de aprobare a proiectului de hot:rere prev;zut la pct. 2, intocmit
de Domnul primar, Iorn RUSU siinregistrat sub Nr.4268 din 10 iunie 2d21;

2.2. Raportul Compartimentului ,,FinancJar-Contabilitate, 
lmpozrte si -i-axe 

Locale,,
cu privire la Proiectul de hot5r6re prevtzut ta pct, 2, intocmit Oe Oomnul MOiSA
NICULAI, referent in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr. 4269 din tO
iunie 2021;

- 2.3. Avizul consultativ al,, Comisiei De ActivitEU Economico_Flnanciare,,din cadrut
Consiliul Local at comuner Tibucani, .ludetul Neamt iu privire la proiectul de lotE16re
prevazur ta pfi. 2, tnregistrat sub Nr. 5173/91 drn ?4.06.2021_

3. Proiect de hotErere privind aprobarea prorectutui ,,MODERNIZAREA
SISTEMULUT DE ILUMTNAT puBLrc STRADAL itt cottuna lreucanr,



JUDETUL NEAMT", inregistrat sub Nr. 44 din 11 iunie 2021 - iniliator, primar, Ioan
RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare prev5zut la pct, 3, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr, 4298 din 11 iunie 2021;

3.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot;rere prevSzut la pct. 3,
intocmit de secretarul general al comunei Jr, AMBROSA COCA si inregistrat sub Nr.
4299 din 11 iunie 2021;

3.3, Avizul consultativ al Comisiei De ActivitEti Economico-Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la proiectul de hot5r6re
prevlzut la pct. 3, inregistrat sub Nt. 5173192 din 24.06.2021.

4. Proiect de hot5rare privind aprobarea Contractului de presteri servicii Nr. 3929
din 25.05.2021, ?ncheiat intre U,A,T, TIBUCANI, in calitate de beneficiar si S.C. SIA
INDUSTRY SRL, ?n caliatate de prestator, inregistrat sub Nr. 45 din 14 iunie 2021-
initiator, primar, Ioan RUSU:

4,1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare prev6zut la pct. 4, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr. 4337 din 14 iunte 2021;

4.2, Raportul cu privire la Prorectut de hotirere prevEzut la pct. 4,
intocmit de secretarul general al comunei Jr, AMBROSi COCA si inregrstrat sub Nr.
4344 din 14 iunie 2021;

4,3, Avizul consultativ al Comisiei luridice gt De Discipiind din cadrul Consillul
Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la proiectul de hotErare prev5zut la
pct,4, inregistrat sub Nr. 5173/95 din 24.06,2027.

5. Proiect de hotErere privind modificarea 5i completarea actului constitutiv Si
statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 '?eUA NEAMT", inregistrat sub Nr.
46 din 17 iunie 2021- iniliator, primarf loan RUSUI

5.1. Referatul de aprobare a proiectului de hotSrere prev5zut la pct. 5, intocmtt
de Domnul primar, Ioan RUSU siinregistrat sub Nr.4418 din 17 iunie 2OZl)

- 5,2. Raportul cu privire la Proiectul de hot5rare prev;zut la pct. 5,
intocmit de secretarul general al comunet Jr. AMBROSA COCA sr inreq straf sub Nr.
4418 din 17 iunie 2021.

5.3. Avizul consultativ al Cornisiei Juridice si De DisclplinE dtn cadru Consiliul
Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la prolectul de hot;r6re prev;zut a
pct. 5/ inregistrat sub Nr. 5173196 din 24.06.2021.

6. Proiect de hot5rere privind abrogarea Hot5rerii Consiliului Locat al Comunei
'Ilbucani, judetul Neamt Nr. 42 din 6 august 2020', privind retragerea Cornunei Tibucani
din cadrul Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarE Aqua Neamt si modificarea Actelor
Statutare ale Asociallei de Dezvoltare Intercomunitari ,AQUA 

NEAIVIT,,, inregistrat sub
Nr.47 din 24 iunie 2021- inillator, primar, Ioan RUSU:

6.1, Referatul de aprobare a proiedului de hot5rere prev5zut a pct. 6, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr. 4520/t din 24 iunie 2O2l)
. 6.2. Raportul cu privire la prorectul de hot5r6re previzuL la pct. 6,
intocmit de secretarul general al comunei lr. AMBROSI COCA si inreqrstrat sub Nr.
452012 din 24 iunie 2021.

6.3. Avizul consultativ al Comisiei luridice si De Disciptinl din cadrul Consitiul
Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la proiectul de hot6r6re prev;zut la
pct. 6,lnregistrat sub Nr. 5173/97 din 24.06.2021.

Intrebdri adresate executivului, interpel;rl, petitii si informarea consilierllor.

. Modalitatea prin care sunt puse la dispozita consilierilor locali, materiale e
inscrise in proiectul ordinii de zi este personalE, prin semnarea convoc5rii, ocazie cu care
sunt incunosliintali - prin invitatia la sedintS - cu privire la posibilltatea de a formula si
depune amendamente asupra prolectelor de hotSreri.
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Primele 3 proiecte de hot5rare inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadru Consilul Local al
comunei Tibucanif judelul Neamt.

Proiectele de hottrare Nr, 4-6 inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre
avizare Comisiei luridice si de Disciplin; din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani,
judetulNeamt.

Inainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, doresc, cu acordul
dumneavoastrt sE suplimentez ordinea de zi, cu Proiectul de HotErere prlvlnd
modificarea alin. (1) al art. l din HotErerea Consiliuui al Comunel Tibucani, judetul
Neamt Nr. 64 din 30 august 2018 "privind aprobarea inchirierii lmobiluui ntitulat
"CLADIRE BAIE" situat in intravilanul satului TIBUCANI, precum si a concesionarii
suprafelei de 860 m.p. aferenti acestui imobil apaftin6nd domeniului pubJlc al comune
TIBUCANI, judetul NEAIYT", inregistrat sub Nr. 48 din 28.06.2021, proiect de hot;rare al
c5rui initiator sunt, intocmind in acest sens si referatul de aprobare a proiectulul de
hot5rare inregistrat sub Nr. 4586 din 28.06.2021, raportul de specialitate cu privlre la
acest proiect de hottrare fiind intocmit de secretarul genera a comunei si inregistrat
sub Nr. 4587 din 2B.06,2021.

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotSrare enunlat mal
sus:

Cine este pentru? - 11 voturi
Cine este impotrivi? - 0
Cine se abline? - 1 abtinere (B5lut Marius Ionut)
Supun la vot proiectu. ordrnir de zt:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv;? - 0
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c; proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturl pentru, nici 1 vot

impotrivS 5i nici l abtinere din totalul de 13 consilieri localiin functie',.
1. Proiect de hotdrare privind aprobarea efectuirii PROIECTULUI TEHNIC

pentru Obiectivul de investitie'EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU ApA iN
COMUNA TIBUCANI, IUDETUL NEAMT, inregistrat sub Nr, 42 din 9 tunie 2021 -
initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local. Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activit;ti Economrco-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hottrere cu 5 voturi pentru, nicl 1 vot
impotriv5 si nici 1 ablinere".

Domnul consilier locaL Virlan Iulian-Andreit "Acest prolect de hottrgre este
bun".

Domnul orimar: "Am vorbit cu proiectantul si peste o unt putem incepe
proiectul".

Domnul presedinte de sedintS. consilier local. fr. Ciurea petrut ',Supun a
vot acest proiect de hot5rere:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv6? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c; acest proiect de hot5rere a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivt gi nici 1ablinere din totalul de 13 const ieri localiin functie,,.
2. Proiect de hotErare privind alocarea sumei de 3.920 lei din bugetu loca de

venituri 9i cheltuieli al comunei Tlbucani, judelul Neamt pentru derularea proiectului

,,TENIS PENTRU TOTI COPII" pentru un numdr de 12 elevi ai scolilor de pe raza

I
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comunei Tibucani, judetul Neamt, inregistrat sub Nr. 43 din 10 iunie 2021- inillator,
primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, lr. Ciurea Petru: "Comisia de Activlt5ti Economrco-

Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotdr6re cu 5 voturl pentru, nici 1 vot
impotrivd 9i nici 1 abtinere".

Domnul consilier local. Virlan Iulian-Andrei: "Dac; am inteles bine, 190 lei

reprezintS costul unui abonament lunar, din care jumState suport;m noi".

Doamna secretar oeneral: "in total suma este de 3.920 lei, care cuprinde sl

fondul de premiere, la sfargitul celor 3 luni".
Domnul Cretu Cornel: "Fa!E de cerere, preturile sunt pentru oras; facem

pentru c6ti vor, nu doar pentru 12 elevi. Numai 2 comune vor fi antrenate. Anumlti
pSrinli doresc ca, elevii s; se antreneze si in afara orelor de antrenament. l4;car o data
pe an st repetSm aceasti activitate, dac; nu se doregte extinderea, dupl expirarea
celor 3luni".

Domnul orimar: "Cat ali solicitat, at6t s-a dat. S-a auzit in comuna ci primEria

d; bani, IYai mult de atat, ce putenr face?"

Domnul oresedinte de sedintS, consilier local. Jr. Ciurea Petru: "Dac; nu

mai existl discutii, supun la vot acest proiect de hotSrerel
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivE? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat cE acest proiect de hottrere a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv6 5i nici 1 ablinere din totalul de 13 consilleri locall in functie",
3, Proiect de hot;rare privlnd aprobarea Proiectului ,,MODERNIZAREA

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STMDAL iI,I COUUNA TIBUCANI,
IUDETUL NEAMT", inregistrat sub Nr. 44 din 11 iunie 2021 - iniliator, primar, Ioan
RUSU.

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de ActivitEti Economrco-

Financiare a avizat favorabil acest proiect de hottrare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotdv5 9i nici 1 abtinere,

DacE nu existE discutii, supun la vot acest proiect de hotErerel

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivt? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 ablineri
Constat c5 acest proiect de hotdrare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nlci 1 vot

impotriv5 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilierl localiin functle".
4. Proiect de hotErere privind aprobarea Contractulul de presttrl servicii Nr. 3929

din 25.05.2021, incheiat intre U.A.T. TIBUCANI, in calitate de beneficiar sl S.C. SIA

INDUSTRY SRL, in caliatate de prestator, inregistrat sub Nr. 45 din 14 iunle 2021-
initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, Jr, Ciurea Petru: "Comisia Comisia JuridicE 9i de

Disciplini a avizat favorabil acest proiect de hotErare cu 5 voturi pentru, nicl 1 vot
impotriv; si nici 1 abtinere".

Domnul priman "Am reziliat contractul vechl cu S.C. LUCRIS, era prea

costisitor".
Domnul consilier local. Virlan Iulian-Andrei: "Ce inseamn5, mal exact,

2.500 lei/set operatiuni?"



Domnul orimar: "5e plSteste in urma devizului de lucrEri si doar pentru ceea ce

se face. De acest proied, se ocup; viceprimarul, De exemplu, daci se schimb5 becuri,
pentru aceas$ lucrare, se plSteste".

Domnul oresedinte de sedinti, consilier local, Jr. Ciurea petru: ,,Supun 
la

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

impotriv5 Si nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri tocali in functie,,.
5. Proiect de hoHrere privind modificarea 9i completarea actului consttutiv 5i

statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar5 ,?QUA NEAN4T", inreqistrat sub Nr.
46 din 17 iunie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

Domnul consilier local. Jr. Ciurea petru:,'Comisia Comisia Juridicb si de
Disciplind a avizat favorabil acest proiect de hot5rere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 si nici 1abtinere".

Domnul consilier local. Mrlan Iulian-Andrei:,'Cred c; proectul de hotErare,
inscris la ordinea de zi la Nr. 6, ar trebui discutat inainte de proiectul de hot5rare inscris
la aceeasi ordine de zi la Nr. 5".

Doamna secretar oeneral: "Da, este logicE propunerea Domnului consilier
local, Mrlan Iulian-Andrel".

Domnul consilier local. Rusu Costel: ,'Cat dureaz5 asocierea cu AQUA
NEAMP"

Doamna secretar oeneral: ,,Face parte din I\4ASTER PLAN. Retragerea cost5
foarte mulli bani. Anul trecut/ am aprobat o hotSrare de retragere din AQUA NEAMf si,
de aceea, trebuie abrogat5 acea ho6rere, mal ales, c5 deja s-a dat drumul la ap5,,.

- pomnul presedinte de sedint6, consilier local, Jr. Ciurea petru; ,,Supun

mai intei la vot Proiectul de hotSrere privind abrogarea HotEr6rit Consliului Locat a
Comunei Tibucani, judetul Neamt Nr. 42 din 6 august 2020,,privtnd retragerea Comuner
llbucani din cadrul Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarE Aqua Neamisi rnodificarea
Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare IntercomunltarE ,AQUA 

NEANIT",
lnregistrat sub Nr. 47 din 24 iunie 2021 - iniliator, primar, Ioan RUSU, pioiect pe care

-Comisia .Comisia luridicE si de Discipllni l-a avlzat favorabil cu 5 votur pentru/ nici 1 vot
impotriv5 9i nici l abtinere:

Cine este pentru? - 13 voturi
cine este impotrivE? - 0 voturi
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat c; acest proiect de hot;rare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nlcl 1 vot

impotrivE 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri Jocaliin functie.
Si revenim la Proiectu de hottrare prlvind modifcarea gi completarea actului

^constitutiv 
5i statutului Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarE ,,AQUA NEA|4T" ,

inregistrat sub Nr. 46 din t7 iunie 2O2l- ili!ator, primar, Ioan RUSU,,.
Domnul consilier local. Virlan Iulian-Andrei; ,'La AeUA NEAM, eram

reprezentati de Doamna consilier juridic, Cristea I.4ihaela,,.
Doamna secretar oeneral: "Asa ne-a venit modelul, cu viceprimarul, care va f

insotit si de Doamna consilier juridic, Crlstea tvllhaela,,.

{



vot acest proiect de hot;rere:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotriv5? - O voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c; acest proiect de hot;rAre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

?mpotrivt 9i nici 1ablinere din totalul de 13 conslieri localiin functie,,.

- ... 
7. Proiect de Hot;r6re privind modiflcarea alin, (1) al art, 1 din HotdrArea

-C_on:lllrlyl :l 99ly1gi flg.r-ni, judelut Ne-amt Nr. 64 orr'30 august 2or8 ..privind
aprobarea inchirierii imobilului intrtulat "CLADIRE BAIE" situar "1 lntravilarJt satulur
IBUCANI, precum si a concesionarii suprafetei de 860 m.p. aferent5 acestui imobii
apartinend domeniutui pubtic al comunei TIBUCANI, judelut NeeMT,l ini"gii suU Nr.
48 d;n 28,06.2021 - initiator, consilier local, tr, Ciurea petiu.

Domnul consilier local,.rr. Ciurea petru: ,'Comisia 
Comisia luridic5 si de

Disciplin5 a avizat favorabil acest proiect de hot;rere cu 4 voturl pentru/ nici 1 vot
impotriv5 ti l abtinere (Btlut tvarius Ionut),,.

Doamna secretar qeneral: ,,in anul 2018, in hotir6re a figurat sltprafata de
860 m.p,, in contractul de concesiune, 930,20 m,p. iar in schitb, 1330;20 m.p. practic, s-
a ficut o corectie cu privire la suprafat5, mai ales cE, s-a tinut si lictta|e,,.

Domnul orimar .,Am veriflcat 9i am remarcat aceste dtferente, re atate de
Doamna secretar general si, intr-adevtr, schta initialt era pe 1330,20 m.p.,,.

: "Supun la

: "Supun la

si Tupilati, au
la banc;. Acum,

au trimls deja,

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

intrebtri adresate executivului, interpel;.i, oetitrr s, ,nfo.rarea consrlierilor.
Domnul primar prezintE Adresa lvtinisterului Oeivotttrii, care se afli la doiar
Domnul consilier local, Mrlan Iulian-Andrei: .,Vlam sustinut si L-protectut

cu gazul, desi aveam alt proiect inceput,,.

vot acest proiect de hotErerel
Cine este pentru? - 12 voturi
Cine este impotrivi? - 0 voturi
Cine se abline? - 1 abtinere - (Bdlut l4arius Ionut)

taxele locale sunt mai mari,,

Domnul orimar: '.La proiectul trecut, comunele REzboieni
stagnat, iar comuna Botesti, pentru proiectul cu gaze, faec imprumut
avem in derulare, proiectuJ cu comunele p5str5veni si Urecheni.

Ne-a venit o Adresi de la ROSSAL de schimbare a tarifelor;
factura majoratS",

: "La Piatra

: "La Platra Nearnt si impozlte e si

Domnul consilier local. Virlan Iulian_Andreit ,,Si cu gunoiul este o
caracatitt, Este foarte greu sd invingi firmele. in 2017, costul eia de 2,i7 letlpersoanit.

Neamt este mai

La RtzboieniT s-a functionat o vreme cu gunoiul selectat,,.

9
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Domnul orimar: "La Agapia este 10 lel. Este greu prolectul cu gazul pentru

orice primar. Civilizatia vine cu costuri. Nu stiu cat va veni costul la racordare gaz,
Pubelele, se dau pe baz; de proces verbal".

Domnul Cretu Cornel: "Hotirarea Consiliului local, adoptatS in anul 2017, a a
cErei sedintt md aflam, a prevtzut cE trebuia incheiat contract cu ROSSAL, altfel se
dubla tariful. Eu nu am avut inchelat contract cu ROSSAL, iar acum, am primit pena iztri
foarte mari. intre timp s-a renunlat la contracte. Suma datorat;, se pltteste acum la
prim;rie. Acum se scumpegte foarte mult".

Domnul Drimar: "Nu se scumpeste acum, DacE nu inchelem contract cu
ROSSAL, pl;tim amend; mare la mediu".

Domnul consilier local. Dr. Serbu Ioan: '.Cu gunoiul a fost o prob em5 de la
inceput".

Domnul Cretu Cornel: "Se cantSreau masinile la Botesti; nu stiu cum se
procedeazS la Tibucani".

Domnul primar: "La fel ca la Botesti,,.

Domnul presedinte de sedintS. consilier local, Jr. Ciurea petru: ,,inlruc;t
problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar sedinta inchisi,,.

Pregedinte de tedinti,
Consilier local,

Contrasemneazd:
Secretarul general al comunei,

lurist, AMBROSi COCA

1
Jurist, C


