
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI 

 

 

PROCES-VERBAL DE ŞEDINŢĂ 

Încheiat astăzi 28.01.2022 

 

Secretarul general al Comunei Tamași  

D-nelor şi d-nilor consilieri,  

  În conformitate cu prevederile Codului administrativ, în baza Dispoziţiei Primarului 

Comunei Tamaşi privind convocarea ședinței ordinare a Consliului Local al Comunei Tamași, 

Județul Bacău, pentru data de 28.01.2022, ora 09.00, prin invitaţia de participare la şedinţa nr. 

36 din 21.01.2022, aţi fost convocaţi la şedinţa ordinară a lunii Ianuarie. 

  Din verificarea condicii de prezenţă rezultă că la şedinţa de astăzi, din cei 12 consilieri 

care compun Consiliul Local al comunei Tamaşi, sunt prezenti 11 consilierii locali, astfel că 

şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

Secretarul General dă citire procesului verbal din ședința anterioară din data de 

23.12.2021 și solicită dacă sunt înscrieri la cuvânt referitor la procesul verbal. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot Procesul verbal al sedinței anterioare din 23.12.2021:  

Voturi pentru 8; voturi împotrivă 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond Cătălin si d-na Lupu 

Alexandra Paula), Abţineri 0 . 

Procesul  verbal al sedinței anterioare este aprobat.  

Secretarul General mulțumește. 

 

Secretarul General prezinta Ordinea de zi a ședinței. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1 privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor 

pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de 

cadrele didactice. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de 

învățământ din Comuna Tamași, Județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023”. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 prin care Consiliul Local al Comunei Tamași  ia la 

cunoștința de conținutul  Sentinței Civile nr. 796/2021 din data de 24.11.2021 pronunțată de 

Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de contencios administrativ și fiscal si de Adresa 

din Dosarul nr.3626/110/2021 emisă de Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de 

contencios administrativ și fiscal 

 

 

 

 



 

Domnul Secretar General David Ionuț menționează că ordinea de zi se suplimentează cu 

încă 1 proiecte de hotărâre: 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de 

interes local pentru  repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2022 

beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia: Voturi pentru 8; voturi împotrivă 3 (dl. 

Toma Petrica, dl Misca Edmond Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula), Abţineri 0 . 

 

Se contiunua cu prezentarea proiectelor de hotărâri: 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1 privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010.  

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot: Voturi pentru 8; voturi împotrivă 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond 

Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula), Abţineri 0 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor 

pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative al  comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

 

Sunt luări de cuvânt: 

Domnul Ceasăr Constantin intreabă dacă sunt modificări asupra tarifelor la apă si canal. 

Domnul Primar Matieș Andrei Daniel raspunde că singurele modificari aduse sunt referitoare la 

anumite servicii de sigilare montaj si bransare . 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 8; voturi împotrivă 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond 

Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula), Abţineri 0 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de 

cadrele didactice. 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot: Voturi pentru 10; voturi împotrivă 0 , Abţineri 1 (dl. Toma Petrica) 

 

 



 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.4 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de 

învățământ din Comuna Tamași, Județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023”. 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot: Voturi pentru 10; voturi împotrivă 0 , Abţineri 1 (dl. Toma Petrica) 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.5 prin care Consiliul Local al Comunei Tamași  ia la 

cunoștința de conținutul  Sentinței Civile nr. 796/2021 din data de 24.11.2021 pronunțată de 

Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de contencios administrativ și fiscal si de Adresa 

din Dosarul nr.3626/110/2021 emisă de Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de 

contencios administrativ și fiscal. 

Secretarul general precizeaza că toate avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Sunt luări de cuvânt: 

Domnul Primar  solicită ca domnul Secretar sa reprezinte Consiliului Local al Comunei Tamași 

in Dosarul nr.3626/110/2021 aflat pe rolul Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de 

contencios administrativ și fiscal. 

Domnul Ceasar Constantin consideră ca aici ar  trebuii să fie un proiect separat.  

Domnul Primar aduce la cunostință faptul ca in dosarul nr.2320/110/2021, aflat pe rolul 

Tribunalul Bacău – Secția a II a Civilă și de contencios administrativ și fiscal,  domnul Secretar 

a putut reprezenta Consiliului Local al Comunei Tamași in baza Porcesului Verbal de sedință 

din data de 30.09.2021.  

 

Se supune la vot luare la cunostință a sentintelor civile din cele două dosare : Voturi pentru 7( dl 

Bucur Gheorghe, d-na Moisă Aurica, d-na Nester Isabela, dl Popa Lucian, dl Spoială Ion 

Florin, d-na Neagu Doinița; dl Ceasar Constantin) voturi împotrivă 3 (dl. Toma Petrica, dl 

Misca Edmond Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula), Abţineri 1 dl Udrea Dumitru. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de 

interes local pentru  repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2022 

beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

Se supune la vot: Voturi pentru 8; voturi împotrivă 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond 

Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula), Abţineri 0 

 

 

 

 

 

 



 

După epuizarea ordinii de zi, la punctul DIVERSE  sunt luări de cuvânt: 

 

Domnul Misca Edmond Cătălin aduce in atentie faptul ca, Grupul Politic PNL vor să initieze 

proiecte de hotărâre, printre aceste proiecte este vorba si de comisia de inventariere si să fie 

stabilită data pentru sedinta din luna Februarie.  

 

 În încheierea şedinţei, preşedintele de şedinţa mulţumeşte pentru modul în care au 

decurs lucrările şedinţei şi declară şedinţa închisă. 

 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemneaza, 

     CONSILIER LOCAL,                                                                      Secretar general, 

                    Spoială Ion Florin                                                                          David Ionuț        


