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incheiat astdzi, 18 apritie 20lg,in gedinta ordinard a Consiliului Local Taqca.
Prin adresa nr. 2794 din data de 12.04.2019 au fost convocali membrii Consiliului
Local Taqca in gedin!6 ordinard in data de 18 aprilie 20L9 de c[tre primarul comunei Taqca,
prin grija secretarului.
La Eedin{a anterioard s:a stabilit ca pregedinte de qedin{I sd fie domnul consilier,
Grama Ilie, acesta fiind prezent.
La qedin!6 sunt prezenli urmitorii consilieri:
1. Ursache Mihai, 2. Isepciuc Narciz-Dan, 3. Ursu Claudiu, 4. Chiciu Vasile, 5. Doboq
Gheorghe 6. fepeq-Bobescu SimionT. Bogdan Vasile, 8. Budac6 Marcel, 9. Butunoi
Dumitru, I 0.Chiqor Margeta.
Prezenla fiind statutarE, gedinla se declard deschisd.
La gedin!6 mai sunt prezente urmltoarele persoane: doamna primar, doamna secretar,
doamna Dandu Florentina qi doamna Moga Claudia, consilieri in cadrul compartimentului
financiar-contabil, doamna Verdeq Anca-Raluca, consilier in cadrul compartimentului
urbanism qi amenajarea teritoriului , doamna Butunoi Elena, referent Ei domnul Asaftei
Gabriel, consilier, in cadrul compartimentului impozite qi taxe, domnul Gudula Ionu!-Daniel,
consilier achizi\ii publice, doamna Anghelul6 Carmen-Daniela, consilier resurse umane,
doamna Luca Diana-Nicoleta, consilier programe europene, doamna Albescu Nela, consilier
consultanla agricolE qi mediu, doamna Crefu luliana, consilier relalii cu publicul, doamna
Budac6 Marilena, referent qi doamna Corijescu Nina-Cezarina, consilier in carul
compartimentului asisten{d social6, din aparatul de specialitate al primarului comunei Taqca qi
doamna Zakarias Otilia, referent 1a Cdminul Cultural. Au fost prezen[i, deasemeni qi urmdtorii
cetlleni ai comunei Tagca: domnul Nechifor Dumitru domnul Ciubotariu Gheorghe, domnul
Paleu Ioan, domnul Bejan Constantin, doamna Bejan Petronela-Ileana, doamna Paleu Daniela,
doamna Lomord Crina, domnul Drigoi Gheorghe qi domnul Neagu Paraschiv.
Pentru inceput ia cuvdntul doamna primar, care precizeazd scopul organizdtii acestei

in sediul Cdminului Cultural, respectiv din dorin{a de a
participa, cdt mai mulli cetaleni ai comunei, intrucAt se aprobS bugetul qi lista de investilii
qedin(e ordinare a Consiliului Local

pentru anul in curs.
Domnul preqedinte de ;edin!6 intreabd dac[ procesul verbal de la qedinla anterioari a
fost studiat, el fiind afiqat la sediul prim[riei qi publicat pe site-ul Prim6riei comunei Ta;ca qi
dac6 acesta poate fi supus spre aprobare. Domnii consilieri au fost de acord ca el sd fie supus
spre aprobare. Nefiind obiecfiuni, se supune la vot procesul verbal al qedinlei de indatd din
ziua de 03 aprilie 2019 qi se aprobS cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedin!6 prezintdordinea de
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aprobareabugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei
pentru anul
TaEca pe anul 21lg, a estimdrilor pe anii2020-2022 qia listei de investilii

l. proiect de hotdr6re privind
2019.

ww

2. Cereri.
3. intrebdri gi interpeldri.
4. Diverse.
Nefiind obiecfiuni,

vot qi se aprobd ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de gedinld intreab[ dac6 sunt propuneri de completare ale ordinii
se supune la

de zi.

Doamna primar, propune completarea ordinii de zi cu Proiect de hotlrdre privind
modificarea Documentaliei Tehnice pentru Autorizarea Construcliei la obiectivul de investiJii
judeful Neam,t"' Totodati'
,,Extindere, moderni zare qi dotare dispensar in comuna Taqca,
din
propune completarea ordinii de zi,cu prezentarea raportului primarului, privind activitatea
la vot
anul precedent. Nemaifiind alte propuneri de completare ale ordinii de zi, se supun
propunerile doamnei primar qi se aprobd cu 11 voturi pentru'
Doamna primar cere permisiunea de a incep e dezbaterile, cu prezentarea Raportului
propunerea
primarului pe anul 201g. Domnii consilieri au fost de acord in unanimitate cu
activitalile din
doamnei primar. Doamna primar dd curs citirii raportului primarului privind
anul precedent. Se poartl o serie de disculii asupra acestuia.
de hotirdre
Domnul prefedinte de qedin![ prezirrtdpunctul I de pe ordinea de zi, Proiect
a
privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca pe anul 2019,
inceput i se dI
estim[rilor pe anii 2020-2022 qi a listei de investilii pentru anul 2019. Pentru
pe ordinea de zi'
cuvdntul doamnei primar, carc prezint6 detalii asupra acestui proiect de
mod egal, pentru fiecare
Doamna primar propune alacarcasumelor pentru culte s[ se facd in
ptecizeazd faptul c5'
dintre cele trei parohii din comunr, respectiv cdte 50.000 lei . Totodat[,
favorabil
in qedinla desffiquratd in data de 15.04.2019, comisia economici a acordat aviz
a propus alocarea
pentru acest proiect de pe ordinea de zi, cu un amendament, respectiv
pe fiecare unitate de cult' aceasta
sumei de 150.000 lei pentru culte, ftrd ase face impdrlirea,
qedin!6 supune la vot
urmand a se face intr-o qedinla ulterioar[. Domnul preqedinte de
in continuare doamna primar
propunerea comisiei economice qi se voteazd cu 11 voturi pentru.
cetdlean al comunei' carc
prezintd lista de investifii. Intervine domnul DrSgoi Gheorghe,
aproprierea propriet[fii
solicita sprijin pentru reparalia podului peste pdraul secu, din
acelaqi lucru. Doamna primar
personale. Intervine Ei domnul Bejan constantin, care soricit[
de fonduri' in acest sens'
aduce la cunoqtinld c[, deja s-au fbcutidemersuri pentru oblinerea
asistenlilor personali ai
Domnul Bejan constantin, intreaba dac6 sunt asigurate drepturile
sumele, in buget' pdnd la
persoanelor cu handicap. Doamna primar spune ci sunt prinse
lista de investifii'
sfarqitul anului. IJrmeazdo serie de disculii referitoare la
Ia acordarea burselor qcolare' Doamna secretar
$edinla continuS cu discufii, referitor
comisia economic[, coroborate cu
prezintd domnilor consilieri propunerile membrilor din
Gimnaziale
"Vasile
propunerile doamnei Barsan-Son Mddalina-Gabriela, directorul $colii
respectiv:
Mitru Taqca", pentru fiecare tip de bursd in parte'
Bursa de performan!6- nu este cazul in acest an;
au obtinut
- 5 burse de merit pentru elevii care au rczultate deosebite la inv6!5tur6:
in anul gcolar anterior' respectiv in
media generala de cel pulin 8,50 qi nota 10 la purtare

-
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primul semestru al anului qcolar, pentru elevii aflali in clasele de inceput ale invd{EmAntului
gimnazial,liceal sau profesional, in cuantum de 50 lei/lun5/elev.
- 5 burse de merit pentru elevii care au oblinut locurile I, II sau III la etapele jude{ene
ale olimpiadelor qi concursurilor gcolare na{ionale organizate de MECTS, in cuantum de 40
lei/lunilelev.
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burse de merit pentru elevii care au ob{inut locurile I, II sau III la etapele judetene
ale competiliilor/concursurilor culfural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoqtiinlific, de nivel nalional, organizate de MECTS, in cuantum de 30 lei/lun5/elev.
5 burse de studiu pentru elevii care provin din familii cu un venit lunar mediu pe

-

membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie 9i care
indeplinesc simultan condiliile: au media general[ peste 7,00 qi nota 10 la purtare in semestrul
anterior celui in care se acord5 bursa, in cuantum de 30 lei/lun5/elev.
burse de ajutor social pentru elevii inscriqi la cursurile cu frecvenlI din
invd!6m6ntul preuniversitar de stat qi care se pot afla in una din situaliile: orfani sau bolnavi de
TBC qi care se aflI in evidenla dispensarelor gcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorb{ie grave, insuficienle renale cronice, astm bronqic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatitd cronic6, glaucom, miopie gravd,boli imunologice sau infestali
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cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferd de poliartritd juvenild, spondilitl
boli
anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburdri din spectrul autist,
cronice
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, frbrozdchistic[ gi cu orice alte boli
pe care consiliile de administratie ale unit[1ilor de invildmint preuniversitar le pot lua in
eliberat
considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului

gcolar , in
de medicul specialist qi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
cuantum de 50 lei/lund/e1ev.
alti
2 burse de ajutor social pentru elevii din mediul rural, care sunt gcolarizali intr-o
din localitatea de
localitate, intrucat nu au posibilitatea sd studieze intr-o unitate de inv6!5m6nt
domiciliu, in cuantum de 40 lei/lund/elev.
l0 burse de ajutor social pentru elevii provenili din familii care indeplinesc in mod
cumulat urmdtoarele condilii:
de familie, mai
1. nu rcalizeazdun venit net mediu lunar, pe ultimele 12lvni, pe membru
mare de 50% din salariul minim net pe economie;
gi de
2. nvdelin terenuri agricole cu o supra fa\d mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare
ges, gi de 40.000 rnp, in zonele montane, in cuantum de 50 1ei/lun[/elev'
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru'
de hotirdre privind
Domnul preqedinte de qedinfa, supune, in continu ate, la vot proiectul
pe anul 2019, a estimlrilor pe
aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca
de investilii pentru anul 2019, cu modificarile propuse in aceasta

anii2020-2022 qia listei
pentru.
Eedin{[ qi se aprobl cu 11 voturi
Taqca, continul cu prezentarea Proiectului de
$edinla ordinar6 a consiliului Local
Autoizarea construcliei la
hotdr6re privind modificarea Documenta{iei rehnice pentru
comuna Taqca' judeful
obiectivul de investifii ,,Extindere, modemizarc Ei dotare dispensar in
primar prezintd detalii
Neam!", proiect ce vine in completarea ordinii de zi. Doamna
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referitoare la acest proiect de pe ordinea de zi. Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil,
dupd care se supune la vot qi se aprob[ cu 11 voturi pentru.
Doamna secretar prezintd cererea domnului F6r{igu Dumitru, in calitate de pregedinte al
Asocialiei Crescdtorilor de animale ,,Yatra Satului", prin care solicitd incredin{area direct6 a
trupulrri de p5qune ,,Curmdtur5". DupI carc prezintl cererile domnului Balint Ioan, prin care,

in

prima cerere solicita rczilierca contractului de concesiune pentru trupul de pdqune
,,Currn6tur6", dup6 care, revine cu altd cerere , prin care solicit[ anularea cererii prin care a
solicitat rczilierea contractului, anterior menfionat, pe motiv cd nu poate renun{a la

angajamentul semnat cu APIA.
in continuare, doamna secretar prezintd, cererea doamnei ZailDaniela, prin care solicitl
menfinerea valabilitSlii contractului de arendare a suprafelei de 35 mp incheiat cu Prim[ria

comunei TaEca in luna august a anului 2018, intruc6t vecinii au depus contesta{ie la decizia
Consiliului Local referitor la acest contract de arend6. Se poartd o serie de disculii asupra
cererii doamnei ZailDadela qi asupra contestaliei depuse de domnii: Fichiu Gheorghe, Fichiu
Mariana, Tiba lVlarius, locuitori ai comunei Taqca. Se supune la vot cererea doamnei Zait
Daniela qi se aprobd cu 11 voturi pentru.
Llrmeazd cererea domnului Ciubotaru Simion, locuitor al satului Hamzoaia, comuna
Taqca, prin care solicit[ rezilierea contractului de arendd nr.I25128.02.1996, incheiat cu
Primdria Tagca pentru suprafala de 90 mp. Se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi pentru.
Doamna secretar prezintd, in continuare cererea domnului Zai{ V. Vasile, prin care
solicit[ rezilierea contractului de arendi nr.60129.01.1996, incheiat cu Primdria Tasca
pentru suprafafa de754 mp. Se supune la vot qi se aprobi cu 11 voturi pentru.
Cererea domnului ZailY. Constantin, prin care solicitd arendarea unei suprafe]e de
teren, situate in zota Poiana, sat Taqca, comuna Taqca este prezentatd, de doamna secretar. Se
poartd disculii asupra cererii, dup[ care se supune la vot qi se aprob[ cu 11 voturi pentru.
L)rmeazd" cererea domnului Zai{Y. Dumitru-Vasile, prin care soliciti arendarea unei
suprafe{e de teren din zona Paianao sat Taqca, comuna Taqca, este prezentatd de doamna
secretar. Se poartd disculii asupra cererii, dupd care se supune la vot qi se aprobX cu 11 voturi

pentru.
Doamna primar prezintd adresa nr,2937126.03.2019, prin care Inspectoratul $colar
Neam{ solicitd sprijin financiar pentru buna organizarc a Olimpiadei Interna{ionale de
astronomie, care se va desfEqura in judelul Neam!, in perioada 19-28 octombrie 2019. Se
poart[ disculii asupra cererii. Doamna secretar precizeazd faptul cd nu existd temei legal in
vederea sponsorizdrii, dupl care se supune cererea, la
Ei se voteazd cu 11 voturi

vot

impotrivl.
in continuare doamna primar prezintd adresa nr.2101125.A32.019, prin care Asocia(ia
,,S6ndtatea Viii Muntelui " Bicaz solicitd sprijin financiar, in vederea atingerii obiectivelor

propuse. Se poartd o serie de disculii asupra solicit6rii. Domnii consilieri precizeazd" c5, noi
deja suslinem financiar aceastd asocialie qi avdnd in vedere faptul cI anul acesta bugetul este
foarte mic, nu mai avem posibilitatea de a mai acorda qi alt sprijin financiar. Domnul

viceprimar propune

s[

rdmdni valabilE hotir6rea veche, respectiv acordarea
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lei/locuitor/an. Se supune la vot propunerea domnului viceprimar, caf,e se aprobl cu 11 voturi
pentru, dupd care se supune la vot oerorea Asociadiei ,rsXnitatea VIii Muntelui " Bicaz gi se
voteazdcu 11 voturi

lmpotrivl.

Cererea pr. paroh Popa Mihail, aI parohieiBicaz,;.prin care solioitb sptijin financiar,
pentru lucr6rile ce se efectueazdln cadrul parohiei BicazII este prezerrtatd de doamna primar'
rJrmeazd o serie de disoufii asupra cererii. Doanrna seoretar precizeaz6 fapfirl c[ nu existl
temei legal de acordare a acestui sprijin financiar, dup[ caf,e se supune la vot cererea 9i se
voteazfi, cu 11 voturi lmpotrivfl.
Doamna primar preaizeazdfaptul c[ cererile penffu acordarea unor ajutgle.de ll8ent5
vor fi introduse lntr-o quainp ulterioard, dup6'validaroa bugetului. Domnii consilieri au'fost de
acord ln unanimitate cu propurerea doarnnei primar.
Domnul viceprimar propune constituirea unor comisii pentru verificarea terenurilor
tn care
concesionate, Asooialiilor de crescetori de animale din comuna Tagca qi a modului
diryutti Fe aceastil
aceqtia iqi lndeplinesc obliga{iile prevEzute tn contract. Se poartd o sorie de
urmdnd a
tem5, dup6 care se hotflraqte ca aoeastd discutie sd se rcia tntr-o qedinfi ulterioara,
vor veriflea'
se stabili componenla acestor comisii gi Asociatiile pe care acestea le
interpeldri'
Domnul pregedinte de ryedinlE intreab,'d dacE sunt qi alte lntteb6ri sau
pentflr urmdtoarea qedinp
Nemaifiind alte hrtrebflri sau interpeiari,'se. stabileqte ca pregedinte
si fie domnul consilier Isepciuc Narciz-Dan'
atflftrcheiat prezentul
Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inotrisE, drept care

proces-verbal.

r. r n,-!*!r -_2^i comunei
nna
la sediul Primflriei
Prezentul Proces-verb aI va fi afigat astdzi 22,04,2019
Taqca qi pe site-ul www.comunatasoa'ro' ."
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