
PROCES _ VERBAL

incheiat astdzi, 26 martie 201g,in gedinla ordinard a Consiliului Local Tagca.

Prin adresa m. 1933 din data de 20.03.2019 au fost convocafi membrii Consiliului
Local Taqca in qedin{6 ordinarl in data de 26 martie 2019 de cdtre primarul comunei Taqca,

prin grija secretarului.

La qedin{a anterioard s-a stabilit ca preqedinte de qedinfl sd fie domnul consilier
Bogdan Vasile, acesta fiind prezent.

La gedin!6 sunt prezenli urmdtorii consilieri:
1. Ursache Mihai, 2. Grama Ilie, 3. Ursu Claudiu,4. Chiciu Vasile, 5. DoboE Gheorghe 6.

Jepeq-Bobescu Simion T.Isepciuc Narciz - Dan, 8. Budacd Marcel, 9. Butunoi Dumitru,
l0.Chiqor Margeta.

Prczen\a fiind statutard, qedinta se declard deschisd.

La gedin{6 mai sunt prezente urmdtoarele persoane: doamna secretar, doamna Dandu

Florentina - consilier in cadrul compartimentului Financiar-contabil, doamna Crefu Iuliana,
consilier relalii cu publicul, doamna Verdeq Anca-Raluca, consilier in cadrul compartimentului
urbanism qi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Taqca, ;i
domnul Caia D6nu!-Gheorghifi, preot paroh, al parohiei ,,Schimbareala Fafd-Taqca".

Doamna secretar di curs citirii procesului-verbal de la gedinfa anterioarS. lntervine
domnul consilier fepeg-Bobescu Simion, care precizeazi faptul cd s-a omis in procesul-verbal
de la gedinla anterioard si se precizeze despre proiectul de hotdr6re privind alocarea unor
sume pentru suslinerea Ansamblului de dansatori ,,Fluieraqii", pentru participarea la
Festivalul Interna{ional al copiilor Yalova - Turcia, proiect ce a venit in completarea ordinii de
zi, propus de cdtre doamna primar, Ursache Daniela. Totodatd solicitd s5 se men{ioneze faptul
cd asupra acestui proiect de hotdrdre s-au purtat o serie de disculii qi av6nd in vedere faptul cI
beneficiarii acestui proiect sunt grupul de dansatori, elevi ai $colii gimnaziale ,,Vasile Mitru"
Tasca, s-a acordat aviz favorabil de cdtre comisiile de specialitate, ale Consiliului Local qi cd
domnul viceprimar propusese alocarea sumei de 1700 lei pentru suslinerea acestui proiect
educafional. Astfel a fost supus la vot proiectul ce a venit in completarca ordinii de zi qi s-a
aprobat cu 9 voturi pentru. Nemaifiind alte obiecliuni la procesul-verbal prezentat, s-a supus la
vot qi se aprobl cu 11 voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedin{6 prezintd, ordinea de zi:

1. Proiect de hot[rdre privind aprobarea inilierii procedurii de actualizare a Planului
Urbanistic General (PUG) al comunei Taqca qi a Regulamentului Local de Urbanism qi

aprobarea prelungirii valabilit{ii acestora.
Proiect de hotdrdre privind incetarea contractului de concesiune nr.1028121.05.1998 qi

concesionarea directd a unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei Taqca,
judetul Neam!, cdtre domnul Taslovan Florin-Cristinel.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea qi insuqirea unor documentalii cadastrale qi a unor
rapoarte de evaluare in vederea concesiondrii prin scoaterca la licita{ie publicd cu strigare
a unor suprafele de teren, din domeniul privat al comunei Taqca, judetul Neamt.
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4. Proiect de hotlrdre privind aprobarea incheierii unui contract de asistentd juridicd si
rcprezerfiare in instanp cu cabinet de avocat, pentru dosarul nr.213118812019.
Cereri.
intreb[ri gi interpeldri.
Diverse.

Nefiind obiecliuni, se supune la vot Ei se aprobd ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de Eedinld intreabd dacd sunt propuneri de completare ale ordinii

de zi.

Doamna secretar, propune completarea ordinii de zi cu doud proiecte de hotdr6re:

1. Proiect de hotdrdre Privind modificarea qi completarea HCL Taqca nr.l35/27.11.2017

cu privire la modificarea Ei completarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului public

al comunei Taqca, judeful Neam{, atestat prin HG rc.13612001(anexa tr.64), modificat[ qi

completatd prin HG nr.65012007 , anexa 36.

2. Proiect de hotdr6re privind trecerea unei suprafele de teren din domeniul public, in
domeniul privat al comunei Taqca Ei darea in folosin\d, gratuitd a unui teren in
suprafa{i de 1048 mp cdtre Parohia ,,Schimbarealafa[d" comuna TaEca, judeful Neam!.

Domnul consilier Bogdan Vasile supune la vot completarea ordinii de zi cu cele doui
proiecte, propuse de doamna secretar gi se aprobd cu 11 voturi pentru.

Nemaifiind alte propuneri de completare ale ordinii de zi, se trece la dezbateri.

Domnul preqedinte de Eedinfd propune ca dezbaterile sd inceapd cu proiectele ce vin in
completarea ordinii de zi, din respect pentru preotul paroh Caia Ddnu!-Gheorghi\d, prezent

la aceastd;edin{6 qi care aprecizat de lainceput c[ se grdbeqte, avdnd qi alte probleme de

rczolvat. Se supune la vot propunerea domnului consilier Bogdan Vasile qi se aprob6 in

unanimitate. Domnul consilier Bogdan Vasile prezintd, Proiectul de hotlrflre privind

modificarea qi completarea HCL Taqca nr.l35l27.ll.20l7 cu privire la modificarea qi

completarea inventarului bunurilor care apar(in domeniului public al comunei Taqca,

jude{ul Neam{, atestat prin HG nr.l36l200l"(anexa nr,64), modificatl qi completati

prin HG nr.650/2007, anexa 36. Pentru inceput i se di cuv6ntul preotului paroh Caia

Dlnu!-Gheorghi!6, care prezintd o serie de aspecte referitoare la terenul, care i-a fost dat in

folosinla gratuit[ parohiei ,,Schimbarea la Fald - Taqca", respectiv faptul cI prin HCL

Taqca nr.l35l20l7 i-a fost luat acel teren. Intervine doamna secretar care, cu respect, iqi

cere permisiunea sd I intrerupd pe preotul paroh, pentru a prezenta o serie de ldmuriri

referitoarc la acest aspect, respectiv faptul c[ prin HCL Taqca nr.l35l20l7 nu i s-a luat

terenul parohiei, ci a fost inregistratdintreaga suprafald de 1776 mp din zona Cdminului

Cultural, in domeniul public al comunei Taqca. intradevir, suprafala de teren de la bisericd

face parte din suprafala totald anterior men{ionatd qi care a fost inregistrati eronat in

inventarul domeniului public al comunei. tn acest sens s-a ini{iat proiectul de hotdrdre,

pentru modificarea Hotdr6rii Consiliului Local Taqca nr.l35l20l'7, ttmdnd ca terenul dat

in folosin!6 gratuit[ parohiei s[ fie trecut din domeniul public, in domeniul privat al

comunei, printr-o hotirdre de consiliu local. Se poartd, in continuare disculii pe aceastd

temd, se acordd avizul favorabil al comisiilor de specialitate, dupd care se supune la vot qi

se aprobi cu 11 voturi pentru.
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Domnul preqedinte de qedin{[ prezintdin continuare proiectul de hotlrffre privind
trecerea unei suprafe(e de teren din domeniul public, in domeniul privat al comunei

Taqca qi darea in folosin{I gratuitl a unui teren in suprafa{I de 1048 mp citre
Parohia ,rschimbarea la fald" comuna Taqca, jude{ul Neam{. I se dd cuv6ntul doamnei

secretar, carc prezinti o serie de ldmuriri asupra acestui proiect ce vine in completarea

ordinii de zi. Domnul consilier Budacd Marcel propune ca domnul consilier Doboq

Gheorghe sd facl pafie din comisia de predare-primire a terenului ce urmeazd, a fr dat in

folosin{d gratuit[ parohiei ,,schimbarea la Fafd-Taqca". Se supune la vot propunerea

domnului consilier Budacd Marcel qi se aprobd in unanimitate. Se acordi aviz favorabil de

cdtre comisiile de specialitate, dupi care se supune la vot qi se aprobl cu 11 voturi
pentru.

$edinfa ordinar[ a Consiliului Local Taqca, continud cu prezentarca punctului L de

pe ordinea de zi, proiect de hotlrire privind aprobarea ini{ierii procedurii de

actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Taqca qi a Regulamentului

Local de Urbanism gi aprobarea prelungirii valabilitalii acestora, de cdtre domnul consilier

Bogdan Vasile. I se d[ cuvdntul doamnei secretar carc prezintd detalii referitoare asupra

acestui proiect de pe ordinea de zi. Totodatd, ii informeazd,pe domnii consilieri, cd sumele

necesare achizifiondrii serviciului pentru actualizare PUG, sunt de aproximativ 150 mii lei.

IJrmeazd, o serie de disculii pe aceastd tem6, se acordd avizfavorabil din partea comisiilor

de specialitate, dup[ care se supune la vot qi se aprobl cu L1 voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedinld prezintd punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de

hotdrdre privind incetarea contractului de concesiune nr.1028121.05.1998 qi concesionarea

directi a unei suprafe{e de teren din domeniul privat al comunei Taqca, judelul Neam!, cdtre

domnul Taslovan Florin-Cristinel. Doamna secretar prezintd, ldmuriri referitoare la acest

proiect de pe ordinea de zi, respectiv faptul cd aceastl concesiune este direct6, datoritd faptului

ci domnul Taslovan Florin-Cristinel este proprietarul garajului de pe acest teren, beneficiind

astfel, de dreptul de preemfiune, potrivit art.l23, alin.(3) din Legeanr.21512001, republicat[,

cu modific[rile qi completlrile ulterioare. Deasemeni, doamna secretar spune cd s-a intocmit

un raport de evaluare a terenului care urrrneazd" a fi concesionat, de citre un evaluator

autorizat, iar preful rezultat din acesta este de 1,7 leilmp/an. Domnul consilier Jepeq-Bobescu

Simion propune ca preful concesiunii sd fie celrezvltat din raportul de evaluare, respectiv 1,7

lei/mp/an, iar durata concesiunii si fie de 25 de ani. Nemaifiind alte propuneri, se supune la

vot qi se aprobd propunerea domnului Jepeq-Bobescu Simion Ei proiectul de hotirdre nr.2 qi se

aprobl cu lL voturi pentru.
in continuare, domnul preEedinte de Eedin{d prezintd punctul 3 de pe ordinea de zi,

proiect de hotlrfire privind aprobarea qi insuqirea unor documenta{ii cadastrale qi a

unor rapoarte de evaluare in vederea concesionlrii prin scoaterea la licita{ie publicl cu

strigare a unor suprafefe de teren, din domeniul privat al comunei Taqca, judelul Neamt.

Doamna secretar prezintd o serie de detalii referitoare la acest proiect, respectiv pentru fiecare

suprafa{d de teren, care va fi scoasd la licita}ie pub1ic6, cu strigare. Se prezintd spre consultare

documentaliile cadastrale qi Rapoartele de evaluare, intocmite de citre evaluator autotizat,

pentru fiecare lot de teren. IJrmeazd o serie de discu{ii pe aceastd tem[. Pentru suprafala de



687 mp teren situat in zona Taqca - Vale, sat Taqca, comuna Taqca, preful de pornire al

licita{iei, care reiese din raportul de evaluare intocmit de c[tre un evaluator autorizat, este de

1,5 lei/mp/an. Doamna consilier ChiEor Margeta propune ca preful de pornire al licitaliei sd fie

cel din Raportul de evaluare, respectiv 1,5 lei/mp/an, iar durata concesiunii, sI fie pe 25 de

ani. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot Ei se aprobi cu 11 voturi pentru.

in ceea ce priveqte suprafala de 65L mp teren situat in satul Ticoq-Floa;rea, comuna

TaEca, preful de pornire al licitaliei, care reiese din raportul de evaluare intocmit de cltre un

evaluator autorizat, este de l,4leilmp/an. Domnul consilier Chiciu Vasile, propune ca preful

de pornire al licitaliei si fie de L,5 lei/mp/an. Domnul consilier Ursache Mihai propune ca

dura concesiunii si fie pe 10 ani. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot qi se aprobi
cu Ll voturi pentru.

Referitor la suprafala de 714 mp teren situat in satul Ticoq-Floareil, comuna

Taqca, preful de pornire al licitaliei, care reiese din raportul de evaluare intocmit de cdtre un

evaluator autorizat, este de L,4leilmplan. Domnul consilier Grama Ilie, propune ca preful de

pornire al licitaliei sE fie cel rezultat din raportul de evaluare, respectiv 1,4 lei/mplanriar
durata concesiunii sI fie pe 10 ani. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot qi se aprobl
cu 11 voturi pentru.

Doamna secretar solicitd domnilor consilieri sa desemneze vn reprezentant al

Consiliului Local, in comisia de licita{ie. Domnul viceprimar il propune pe domnul consilier

Budaci Marcel. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot qi se aprobd cu 10 voturi pentru.

Domnul viceprimar ii informeazd pe domnii consilieri cd o sd fac[ parte din comisia de

licitalie ca preqedinte a comisiei qi propune ca membri in comisia de licitalie pe doamna

secretar Roqu Elena qi pe domnul Gudula Ionu!, consilier achizilii publice, iat ca secretar al

comisiei doamna Verdeq Anca-Raluca, consilier in cadrul compartimentului urbanism qi

amenajarea teritoriului. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil acestui proiect de pe

ordinea de zi, dupd care se supune la vot qi se aprobl cu Ll voturi pentru.

$edin(a, continud cu prezentarea punctului 4 de pe ordinea de zi, proiect de

hotdrAre privind aprobarea incheierii unui contract de asistentl juridicl si reprezentare in

instan{i cu cabinet de avocat, pentru dosarul nr.2l3l188l20L9.lJrmeazd o serie de discu}ii

asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Domnul consilier Bogdan Vasile propune alocarea

sumei de 10.000 lei pentru incheierea contractului, cu cabinetul de avocali, pentru consultalii

juridice qi reprezentarea in instan!6 a intereselor comunei Taqca, in acest dosar aflat pe rolul

Judec[tori eiBicaz. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil acestui proiect de pe ordinea

de zi, dupd care se supune la vot qi se aprobl cu 10 voturi pentru qi o ab{inere a domnului

consilier Isepciuc Narciz - Dan.

in continuare, domnul consilier fepeq-Bobescu Simion, intreab[ dacd consilierii

locali pot fi traEi la r[spundere pentru modul de cheltuire al banilor aprobali de c[tre

Consiliul Local, pentru diverse activitdli. Intervine doamna contabil Dandu Florentina, care

precizeazl, faptul cd persoanele responsabile de modul de cheltuire al banilor sunt doamna

primar, respectiv persoana care pune viza de control financiar preventiv propriu. Totodatl

domnul consilier fepeq-Bobescu Simion intreabd daci consilierii locali in funclie au

posibilitatea qi obligalia sE verifice modul de cheltuire al banilor. Doamna contabil
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precizeazd, faptul cd nu-i impiedicd nimeni sd ceard documente justificative referitoare la

cheltuirea acestor sume.

Domnul consilier Bogdan Vasile propune constituirea unor comisii pentru verificarea

terenurilor concesionate, Asocialiilor de cresc[tori de animale din comuna Taqca qi a modului

in care aceqtia iqi indeplinesc obligaliile prevdzute in contract.

Domnul consilier Jepeq-Bobescu Simion intreabd ce se intdmpld cu gazul, in satele

Taqca, zona Taqca - Vale qi Hamzoaia, qi dacd a fost demarat ceva in acest sens.

Domnul viceprimar spune c[ extinderea de gaz este prins6 in lista de investiiii pe anul

2019 qi c[ se va avea in vedere, cu prioritate acest aspect. Totodatd domnul viceprimar

precizeazd" faptul cd inten{iondm sd aderdm la o asociafie Intercomunitari a comunelor din

zond, in vederea oblinerii mai uqor de fonduri europene, in acest sens.

Domnul preqedinte de qedinld intreabd dacd sunt qi alte intreb6ri sau interpeldri.

Nemaifiind alte intrebdri sau interpeldri, se stabileqte ca preqedinte pentru urmdtoarea EedinJd

sd fie domnul consilier Doboq Gheorghe.

Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inchis6, drept care am incheiat prezentul

proces-verbal.

Prezentul Proces-verbal va fi afiEat astdzi 29.03.2019 la sediul Primlriei comunei

Taqca qi pe site-ul www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER

BOGDAN VASILE
iNtoculr,
SECRETAR
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