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Judetul Neamt
Consiliul Local al Comunei Tibucani
Nr.5t74l87 din 21 iunie 2021

Proces verbal

lncheiat astSzi, 2l_ iunie 202j. in cadrul
Tibucani, judetul Neamt,

gedintei de indatb a Consiliului Local

Consiliul Local a fost convocat in baza
144 din 18,06,2021, a Convocdrit nr. 4421 din
personale,

Dispozitiei primarului - foan RIISU nr.
18.06.2021, precum si in baza invitatiilor

tn baza condicii de prezentS, secretarul general al comunei - Jn Ambrosd Coca- constat5 c5, din totalul de 13 consilieri locali in functie, participE un numEr de 13
consilieri locali.

Procesul verbal al sedintei anterioare a fost prezentat (citit) consilierilor locali <Je
c5tre secretarul general al comunei. Nu s-au constat obiecliuni asupra ?ntocmirii
acestuia, fiind aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotrivl gi nici ablinere din totalul
de 13 consilieri locali in functie,

La sedintS participS: Domnul primar _ Ioan Rusu.
Domnul pregedinte de gedinti, consilier local, Jr. Ciurea petru: ,'Domnilor

consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, const6nd in:
1' Proiect de hotbrAre privinrJ aprobarea utilizdrii excedentului bugetar localexistent la sfarsitul_ anului 2020, inregistrat sub Nr, 39 din 7 iunie zozt - iniliator,primar, Ioan RUSU:
1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rdre prev5zut la pct. 1, intocmit

de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 4166 din 7 iunie zi)l; -'
1.2' Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe Locale,,cu privire la Proiectul de hot5r6re prev5zut la pct, L, intocmit de Domnul MOISANTCULAI, referent in cadrul acestui compartiment.* si inregistrat sub Nr. 4384 din 16

iunie 202i;
1,3, Avizul consultativ al Comisiei de Activltdti Economico - Financiare din cadrul

consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la proiectul de hotdrare
prevdzut la pct, 1-, inregistrat sub Nr. 5t73lBZ din 18.06.2021.

2. Proiect de hotbrSre privind implementarea proiectului ,,Achizilie Utilajepentru gospod5rire comunal5", inregistrat sub Nr. 40 din 7 iunie 2027 - iniliator,primar, Ioan RUSU:
2,1' Referatul de aprobare a Proiectului de hotdrdre prev5zut la pct.2, intocmit

de Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr, 4167 din 7 iunie zo)t;2'2' Raportul cu privlre la Proiectul <le hotdr6re prevdzut la pct.2, intocmit desecretarul general al comunei Jr. AMBRosA cocA - si inregistrat sub Nr. 441g din 17
iunie 2021;

2.3' Avizul consultativ al Comisiei de Activit5ti Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la proiectul de hot5rSre
prev5zut la pct. 2, inregistrat sub Nr, SI73l83 din 18,06.2021.

3' Proiect de hotSrAre privind modiflcarea Anexei Nr. 2- intitulatl "S-IAT DE
FUNCTII" la tlotS16rea Consiliului al Comunei Tibucani, judetul Neamt Nr. 22 din 12aprilie 2021 "privind aprobarea organigramei si a statului de funclii ,i. upriutrlul cle
sp_ecialitate al primarului comunei TIBUCANI, judetul NEAMT pentru 'anul 

zOZ!,,
referitoare la "Compaftiment gospodaiire, intretinere, ieparalii si cle deservire punctele
24t 25 si 26", inregistrat sub Nr. 41 din g iunie zozl - inifiator, primar, toan RUSU:
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3'1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rlire prevlzut la pct.3, intocrnit
de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 42t4 din B iunie'202L;

3'2. Raportul cu privire la Proiectul de hot5r6re prevdzut la pct, 3, intocmit de
secretarul general al comunei lr. AMBROSA COCA - si inregistrat sub Nr, 4420 din 17
iunie 2021;

3'3. Avizul consultativ al Comisiei Juridice si cJe Disciplind din cadrul Consiliul
Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul rle hot5rOre prev}zut la
pct. 3, inregistrat sub Nr. 5173186 din 18.06.2021,

Modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, materialele
inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convocirii, ocazie cu care
sunt incunogtiintati - prin invitatia la sedintd - cu privire la posibilitatea cle a formula sl
depune amendamente asupra proiectelor de hotbrOri.

Primele 2 proiecte de hotSr6re inscrise la ordinea de zi a fost inaintat spre
avizare Comisiei de Activit5ti Economico - Flnanciare din cadrul Consiliului Local al
comunei Tibucani, judetul Neamt.

Al 3 lea proiect de hotdrSre inscris la aceeagi orcJine de zi a fost inaintat spre
avizare Comisiei Juridice si de Disciplind din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani,
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 abtine? - 0 abtineri
Constat cE proiectul ordinli de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivd gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in functie".
1. Proiect de hot516re privind aprobarea utilizEril excedentului bugetar local

existent la sfdrsitul anului 2020, inregistrat sub Nr. 39 din 7 iunie 2OZt - inlfiator,
primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activitdti Economico-
Financlare a avizat favorabil acest proiect de hotSrdre cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotriv5 si nici 1 ablinere".

Domnul primar: "Asa cum v-am informat tn cadrul sedintei anterioare, nu am
luat penalizare de la Proiectul cu camerele de luat vederi, La aceastS sesiune, participEm
doar noi, dac5 depunem documentatia p6n5 la data de 5 iulie 2A2t; mergem pe Stategia
De Dezvoltare 2014-2020; am optat pentru IVECO, este mai mult de 25.000 euro, dar
diferenla o vom suporta din bugetul local,

Nu putem face rectificare de buget in acest moment; cie aceea am recurs la
excedentul bugetar. De la ministerul de finan!e, am aflat c5, in acest an, este posibil sd
nu primim bani la rectificare, sE facem cum putem; s-ar putea intSmpla faptul c5, dac}
nu utilizSm noi excedentul, sE ni-l ia".

Doamna secretar general: "Am prevSzut tot excedentul bugetar existent la
finele anului 2020, dar aceasta nu inseamn5 cE vom utiliza toat5 suma; este doar o
prevedere, la fel ca la adoptarea bugetului local".

Domnul pregedinte de Eedint5, conglier locat, Jr. ciurea petru: ,,Supun 
la

vot acest proiect de hot5rAre:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat c5 acest proiect de hotdr6re a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS gi nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri locali in functie.
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2, Proiect de hot516re privind implementarea proiectului ,,Achizi!ie Utilaje
pentru gospodirire comunalS", inregistrat sub Nr. 40 din 7 iunie 2O2t * iniliator,
primar, Ioan RUSU:

DomnUL consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Comisia de Activitdti Economico-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hotSrAre cu 5 voturi pentru, nir:i 1 vot
impotriv5 si nici 1 ablinere",

Dom n U I p-re ged in Le__dC_gedjlld-sqngilieilega_Lll_e i u rea petr 
U : " Da cd n u

existd discutii, supun la vot acest proiect de hot616re:

Cine este pentru? * L3 voturl
Cine este tmpotrivd? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri

Constat cE acest proiect de hotbr6re a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivE 9i nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri locali in functie,

3. Proiect de hotdrSre privind modificarea Anexei Nr. 2 intitLrlats "STAI- DE
FUNqfll" la Hot5r6rea Consiliului al Comunei Tibucani, jucJetul Neamt Nr, 22 din 12
aprilie 2021 "privind aprobarea organigramei si a statului de funclii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei TIBUCANI, judelul NEAMT pentru anul ZOZ1"
referitoare la "Compaftiment gospodarire, intrelinere, reparalii 9i de deservire punctele
24,25 si26", inregistrat sub Nr. 41 din B iunie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:

Domnul consilier local, Jr. Ciurea -Petru: "Comisia Comisia JuridicS si de
Discipllnd a avizat favorabil acest proiect de hotS16re cu 5 voturi pentru, nrci l vot
impotriv5 9i nici 1 abtinere".

Domnul primar: "Era necesard o astfel de modificare, intruc6t Domnul Orban
Ioan s-a pensionat si dac5 tot am f5cut modificare ca urmare a pension5rii acestuia, am
f5cut inc5 2 modific5ri, Domnul Tataru Vasile a absolvit cursuri de fochist si Domnul
Belea Costel, a fost angajat ca gofer buldoexcavatorist, Asa figureaz5 posturile si in
REVISAL".

Doamna secretar general: "Asa este. Nu stiu cunr s-a strecurat cd aceste
posturi ar fi ocupate de muncitori. De exemplu, Domnul Belea Costel, a candidat in 2015
pentru postul de gofer buldoexcavator asa a si fost angajat. Domnul Tataru Vasile (zis
Ghiocel) a absolvit cursuri de fochist si noi nu am avut fochist; tn contextul pandemic, pe
postul lui Orban Ioan (guard), trebuie sE angaj6m un agent de pazSlsecuritate. Vom
apela p6n5 la organizarea concursului, care poate dura 9i 3 luni, la Legea Nr. 55/2020,
adic5, vom angaja personal contractual pe duratd determinate, at6t c6t tine starea de
alert5",

Domnul pregedinte de sedint5, consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Dacd nu
existd discutii, supun la vot acest proiect de hotdrSre:

Cine este pentru? - L3 voturi
Cine este impotrlvS? - 0 voturi
Cine se abfine? - 0 abtineri
Constat cd acest proiect de hot516re a fost acloptat cu 1"3 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivE gi nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri locali in functie.
Pomnul prima(: "Podul de la Tochile (Magda PoianS), proiect inceput in anul

trecut, trebuie continuat. S5 vedem ce ne mai cere consultantul.
Referitor la Doamna de la Constanta despre care Domul Cornel Cretu a afirmat

cd s-a terminat cadastrarea la Constanla, am aflat, uitdndu-m5 pe face-book, cum se
numegte: este Doamna Gogan - fiica lui Vlrgil Virlan (C5rdbug), care a fost la mine in
birou si impreunE cu Titi, i-am explicat cd trebuie s5-si facS cadastru, are titlu de



proprietate 9i terenul poate fi identificat dup5 vecin5t5ti. Arn mai vorbit cu o firm} de
cadastrare, precum 9i cu Primarul Bogdan (n,n, Tardlung5) de la R5zboierri, care s-a

apucat anul trecut de cadastrare gi nu a reusit mare lucru",
Domnul consilier lgsal,-&trueiscrgtu: "sd rreargS la Tiu (n,n, Virran) si

din tabelele de parcelare, vede vecinii".
Domnul consilier local, Nechita Dunritru: "Dacd existS titlu de proprietate,

de acolo ia vecinii, iar dacE acegtia au decedat sE ia legStura cu mostenitorii".
Doamna secretar general: "Noi facem cadastrarea cu banii de la govern cloar

pe tarla 9i asta intabulSm; pentru parcele, dezmembr5minte ale dreptului <ie proprietate,
proprietarii trebuie s5-gi facS pe cheltuiala lor, documentatiile cadastrale".

Domnul primar: "Domnul Cornel Cretu a venit cu o Adresd de la un Club
sportiv din Piatra Neamt, prin care solicita utilizarea terenului de la Scoala 1. Un numdr
de 12 elevi antrenali, trebuie sE fie sponsorizati, iar contributia noastr5 ar fi de circa
3.920 lei; sunt mai multe costuri, darn noi, at6t am putea da si dupS ce voi vorbi cu
Doamna contabil, Se vor semna contracte cu fiecare elev".

Domnul consilier local, Jr. Ciurea Petru: "Pentru ce categorie de vdrst5 se
fac antrenamentele. Dacd sunt minori, contractile trebuie semnate cu pErintii acestora".

Domnul consilier local, Virlan lulian-Andrei: "Noi votbm, dacd tot suntem o
echipS, dar la festivit5ti nu suntem invitati".

Domnul primar: "Asa este, trebuie sd actionSm ca o echipS; mi-a spus si

secretarul general al comunei cE ar fi trebuit sd invit5m 9i consilierii, dar,la cursul de la
Bac5u, m-am consultat si cu alti primari, care mi-au spus cd ei nu invit5 consilieri locali,
ci doar pe preot si pe cStiva functionarl din aparatul de specialitate. Pe coroane am scris
PrimEria si Consiliul Local".

Doamna secretar general: "Da, a9a este, eu le-arn scris",
Domnul consilief locAl, Acatrinei Sergiu: "DacE participam, asa ne cunostea

mai bine comunitatea".
Doamna secretar general: "Asa cum am spus 9i la sedinta C.L. din

01.09.2020, eu !in maim ult la consilierii locali, dec6t la primari, intruc6t consiliul local
este autoritatea deliberativS, primarii sunt autoritEti executive. Asta nu inseamnE cE nu

lin gi la primari (cel putin la actualul primar lin 9i md inleleg si bine cu dumnealui), dar
pdrerea mea este c5 trebuiau invitati si consilieril locali, altfel ii reducem la o masinE de
vot".

Domnul primar: "Data viitoare ii voi invita".
Domnul consilier local, Nechita DumiUu: "De exemplu, la Ziua Comunei din

29 august".

Doamna secretar general: "Cel putin anul acesta nu cred cE se poate face din
cauza pandemiei. La inceputul sedintei, v-am dat un model al Regulamentului de
Organizare 9i funclionare a Consiliului Local. tl cititi si dacd aveti amendamente, mi le

aduceli mie".

Domnul pregedinte de gedint5, consilier local, Jr. Ciurea Petru: "intruc$t
problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar sedinta inchis5",

Pregedinte de gedinti, ContrasemneazS:
Secretarul general al comunei,

Jurist, AMBROSA COCA
\,\,1
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Consilier loca
Jurist, CI


