
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI 

 

 

PROCES-VERBAL DE ŞEDINŢĂ 

Încheiat astăzi 22.02.2022 

 

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 22.02.2022, ora 09.00, prin invitaţia de participare la şedinţa nr. 

56 din 16.02.2022, aţi fost convocaţi la şedinţa ordinară a lunii  februarie. 

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

care compun Consiliul Local al comunei Tamaşi, sunt prezenti toti cei 12 consilierii locali, astfel 

că şedinţa este legal constituită şi pot începe lucrările. 

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

28.01.2022  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 28.01.2022:  

Voturi pentru 10; voturi împotrivă 0, Abţineri 2 (dl. Toma Petrica si dl Misca Edmond Cătălin). 

Procesul  verbal al sedinței anterioare este aprobat.  

Secretarul General mulțumește. 

 

Secretarul General prezinta Ordinea de zi a ședinței. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 privind decontarea contravalorii transportului efectuat 

de cadrele didactice; 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9 privind modificarea Statului de functii și  organigramei 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi; 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamaşi, 

Judeţul Bacău pe anul 2022 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022. 

 

Secretar General menționează că ordinea de zi se suplimentează cu încă 1 proiecte de 

hotărâre: 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11  privind stabilirea mandatului reprezentantului legal 

al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tamași  pentru ședința Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2021 

 

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia: Voturi pentru 9; voturi împotrivă 0, 

Abţineri 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula). 

 

 

 



Se contiunua cu prezentarea proiectelor de hotărâri: 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7 privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

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

 

Se fac doua propuneri pentru alegerea președintelui de ședință: domana Lupu Alexandra il 

propune pe domnul Misca Catalin, iar doamna Neagu Doinița il propune pe domnul Bucur 

Gheorghe. 

Se supun la vot propunerile facute pentru alegerea presedintelui de sedinta astfel :  

- 3 voturi pentru domnul Misca Catalin 

- 9 voturi pentru domnul Bucur Gheorghe   

 

Se supune la vot desemnarea domnul consilier local Bucur Gheorghe  ca presedinte de sedință.  

 

Voturi pentru 9; voturi împotrivă 0, Abţineri 3(dl. Toma Petrica, dl Misca Edmond Cătălin si d-

na Lupu Alexandra Paula). 

 

Domnul Bucur Gheorghe  este ales presedinte de sedință, acesta este invitat alături de domnul 

primar si domna secretar general pentru a continua sedința cu următoarele proiecte. 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de 

cadrele didactice; 

 

Secretarul general precizează că avizele consultative al  comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

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

 

Nu sunt luări de cuvânt. 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 12; voturi împotrivă 0, Abţineri 0 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.9  privind modificarea Statului de functii și  organigramei 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tamasi; 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

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

Sunt înscrieri la cuvânt: 

- domnul Toma Petrica :Inteleg ca prin acesta hotarare consilierul debutant doreste sa devina 

consilier asistent. 

- domna secretar : Precizez ca functionarul public a devenit consilier asistent pe baza rezultatului 

evaluării activităţii la  finalizarea perioadei de stagiu si a numirii definitive in functia publica de 

execuție  de consilier, clasa I, grad profesional asistent  in urma acestei evaluari. In urma acestei 

numiri prin acesta hotarare se modifica statul de functii prin transformarea postului. 

 



Se supune la vot: Voturi pentru 8; voturi împotrivă 0 , Abţineri 4 (dl. Toma Petrica, dl Misca 

Edmond Cătălin, d-na Lupu Alexandra Paula si dl. Videnie Vali Catalin) 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.10 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamaşi, 

Judeţul Bacău pe anul 2022 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022. 

Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt 

favorabile. 

 

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

precizeaza ca fata de forma initiala a proiectului doreste sa aduca o modificare in sensul 

completarii listei de investitii pentru  anul 2022 cap. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI cu  

proiectul “ Construirea unei statii de reincarcare pt vehicule electrice in loc. Tamasi, jud. 

Bacau”, iar in acest sens capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.70 Cheltuieli de capital se 

diminueaza cu 20 mii lei, iar capitolul 74.02, subcapitolul 74.02.70 Cheltuieli de capital se 

majoreaza cu 20 mii lei. 

Sunt înscrieri la cuvânt: 

-domnul Ceasar Constantin: doresc sa adaug la acest proiect privind statiile de incarcare ca 

este benefic si sunt bani care vin din fonduri europene si este pacat pentru ca acesta este 

viitorul 

-domnul Videnie Vali Catalin: alimentarea la statie va fi gratuita sau contra cost? 

-domnul primar: va fi contra cost. 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 9; voturi împotrivă 0 , Abţineri 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca 

Edmond Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula). 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11  privind stabilirea mandatului reprezentantului legal 

al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tamași  pentru ședința Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022 

 

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 Toma Petrica : aici ar fi trebuit sa fie desemnat viceprimarul sa se ocupe de o vota in 

sedintele AGA a SC CRAB SA si parerea mea este ca ar trenui asteptat pana v-om avea 

viceprimar 

-domnul primar : mandatul este stabilit strict pentru sedinta din 25.02.2022 

 

Se supune la vot: Voturi pentru 9; voturi împotrivă 0 , Abţineri 3 (dl. Toma Petrica, dl Misca 

Edmond Cătălin si d-na Lupu Alexandra Paula). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(la sedinta au mai participat dl. Bot Mihai si dl. Varvari Ciprian, cetateni ai comunei) 

 

-domnul primar prezinta propunerea venita de la domna consilier Lupu Alexandra Paula privind 

acordarea unui stimulant financiar pentru fiecare nou-nascut.  

-domnul Ceasar Constantin : trebuie vazut daca bugetul permite o asemenea initiative pentru a 

putea fi initiat un astfel de proiect de hotarare 

 

-domnul Varvari Ciprian: as avea o propunere de hotarare catre consiliul local, o initiativa. 

Avand in vedere rezultatele actuale si nivelul scazut de propuneri pentru dezvoltare, propuse de 

consilier local, as dori sa stabiliti statutul de invitat in sedinta, in idea ca cetateanul, omul de 

rand va veni cu un anumit statut aici, va avea conditii necesare in ce priveste scaunul, de la 

protocol un bidon de apa, cineva sa se ocupe de asta pentru ca doar asa aflam din teren ce vor 

oamenii 

 

-domnul Bot Mihai: am venit astazi pentru un singur motiv. Drumul de langa propietatea mea 

duce spre sacaturi, asa ii si zice. Pe acest drum este numai pamant, se inmoaie cand vine  

ploaia, lasa noroi mare. Pana la mine exista asphalt, iar dela mine nu mai exista asphalt si nici 

nu este pietruit, tractoarele care urca si coboara lasa brazed de noroi, a vazut si domnul primar 

despre ce este vorba. 

-domnul primar: dupa apelul dumneavoastra am luat masuri si vom face demersurile necesare 

pentru a reabilita acel drum, impreuna cu alte drumuri identificate a fi greu practicabile. 

 

-doamna secretar aduce la cunostinta consiliului local citatia emisa la 08.02.2022 de catre 

Tribunalul Bacau in dosarul nr. 3626/110/2021 si citatia emisa la 18.01.2022 de catre 

Tribunalul Bacau in dosarul nr. 2320/110/2021/a1 si inmaneaza copii ale acestora. 

 

 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, 

                    Bucur Gheorghe                                                                         Ciocarlan Andreea        


