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Consiliului Local Taqca.

Prin adresa rc. 2458 din data de 02.04.2019 au fost convocali membrii Consiliului
Local Taqca in qedinfd de indatd, in ziua de 03 aprilie 2019, de c[tre primarul comunei Taqca,
prin grija secretarului.

La qedinla anterioard s-a stabilit ca preqedinte de qedin(I sd fie domnul

consiliel

Doboq Gheorghe, acesta fiind prezent.

La qedin!6 sunt prezenli urmitorii consilieri:

1. Ursache Mihai, 2. Bogdan Vasile, 3. Budacd Marcel 4. Chiciu Vasile, 5. Chiqot
Margeta 6. Jepeq-Bobescu Simion, 7. Grama Ilie.
Lipsesc motivat domnii consilieri Butunoi Dumitru, Isepciuc Narciz

- Dan qi Urst

Claudiu.
Prezen\a fiind statutard, gedinla se declard deschisd.

La qedin!6 mai sunt prezente qi urmdtoarele persoane:doamna primar, doamna secretar
doamna Dandu Florentina

- consilier in cadrul compartimentului Financiar-contabil,

doamni

Crefu Iuliana, consilier in cadrul compartimentului relalii cu publicul qi doamna Verdeq Anca
Raluca, consilier in cadrul compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului.

Doamna secretar d[ curs citirii procesului verbal de la qedin]a anterioar[, respectir
se supun(
qedinfa ordinara a Consiliului Local din data de 26 martie 2019. Nefiind obiecfiuni,
la vot qi se aprobd cu 8 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinld ptezitttdordinea de zi:
1. proiect de hotdrdre privind alipirea unor imobile apar{indnd domeniului public
al comunei Taqca, judeful Neam{.

2. intrebdri
3. Diverse.

qi interPeldri.

vot qi se aprobd ordinea de zi cu 8 voturi pentru'
preqedinte de qedinfd intreabd dacd sunt propuneri de completare ale ordin

Nefiind obiecfiuni,

Domnul

se supune la

de zi.

Doamna primar, propune completarea ordinii de
aprobareaincheierii unui contract de asistenti

zi, cu Proiect de hotdrdre privin

juridici si reprezentare in instan!6 cu cabinet d

avocat,pentru apdrareaintereselor comunei Taqca, in procesul cu Romsilva'

LLLF.

,O

Se supune la vot propunerea doamnei primar qi se aprobl cu 8 voturi pentru. Domnul

preEedinte de qedin!6 intreabd dacS mai sunt qi alte propuneri de completare ale ordinii de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi,

Proiect de hotlrf,re privind alipirea unor imobile apar{inflnd domeniului public al
comunei Taqca, jude{ul Neam(. Doamna secretar prezintd detalii asupra acestui proiect de pe
ordinea de zi.IJrmeazd" o serie de discufii, se acordd avizul favorabil al comisiei de
specialitate, dupd care se supune la vot qi se aprobl cu 8 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinfd prezintd, in continuare ,,Proiectul de hotirire privind
aprobarea incheierii unui contract de asistenti juridicl si reprezentare in instan{i cu
cabinet de avocat, pentru aplrarea intereselor comunei Taqca", in procesul cu Romsilva
proiect ce vine in completarea ordinii de zi.I se dd cuv6ntul doamnei primar, cate prezintl
detalii qi o serie de ldmuriri referitoarelaa acest proiect. TotodatS, doamna primar propun(
alocarea sumei de 3000 lei , frrI TVA lei pentru incheierea contractului, cu cabinetul dt
avocali, pentru consultalii juridice qi reprezentarea in instan{6 a intereselor comunei Taqca, ir
acest proces. IJrmeazd, o serie de disculii pe aceast[ tem6, se acordd avizrtl comisiei dt
specialitate, dupd care se supune la vot qi se aprobl cu 8 voturi pentru.
in continuare, doamna primar le prezint[ domnilor consilieri o informare cu privire lt
proiectele ce se afl[ in derulare qi la investiliile propuse pentru acest an. Totodatd le soliciti
pentru anu
domnilor consilieri, sd vin6 cu propuneri pentru completarea listei de investilii
in vederel
21lg. Deasemeni, doamna primar precizeazdfaptul c[ trebuie sd facem demersuri
ar fi: asfaltare
atragerii de fonduri, in vederea realizdrii unor investilii in comunS, cum
public, regularizarc torcnl
construire sal6 de sport, extindere la releaua de gaz qi de iluminat
etc. Urmare disculiilo
montani, consolidare maluri, construire poduri, extindere canaltzarQ
inceperea demersurilo
purtate, domnii consilieri au fost de acord in unanimitate s[ aprobe

studii HIDRO I
pentru realizarea studiilor de specialitate, (ridicari ToPo, studii GEo'
privata a comunei pe care se vc
inscrieri in cartea funciar[ a terenurilor proprietate publica Ei
realiza investilii).
sau interpelari' Nemaifiin
Domnul preqedinte de qedin!6, intreabd dacd mai sunt intreb[ri

urmdtoarea qedin!6 sd fi
alte intrebdri sau interpel[ri, se stabileEte ca preqedinte pentru
domnul consilier Grama Ilie.
am incheiat prezentt
Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inchisd, drept care
proces-verbal.
Prezentul Proces-verbal va
Taqca qi pe

fi

afiqat astdzi 08.04. 2019 la sediul Primariei comun

site-ul www.cotnunatasca'ro'
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