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incheiat astdzi, 13 mai 2019, in qedinla extraordinard a Consiliului Local Tagca.
Prin adresa nr. 3460 din data de 09.05.2019 au fost convooali membrii Consiliului Local
Tagca in qedintd extraordinard in data de 13 mai 2019 de cdtre primarul comunei Taqca, prin grija
secretarului.
La qedinla anterioarl s-a stabilit ca pre$edinte de qedinfl sd fie domnul consilier Isepciuc
Narciz-Dan, acesta fiind prezent.

La qedintd sunt prezen{i urm6torii consilieri:
1. Ursache Mihai, 2. Butunoi Dumitru, 3. Chiqor Margeta, 4. Chiciu Vasile, 5. Dobog Gheorghe
6. Grama Ilie, 7. Ursu Claudiu, 8. Bogdan Vasile, 9.lepeq-Bobescu Simion, 10. Budacd Marcel
Prezenla fiind statutara, gedinla se declard deschisI.
La qedinta mai sunt prezente urmdtoarele persoane: doamna primar, doamna secretar, doamna
doamna Verdeq
Dandu Florentina - consilier in cadrul comparlimentului Financiar-contabil
Anca-Raluca, consilier in cadrul compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului din aparatul

gi

de specialitate al primarului comunei Taqca.

Domnul preqedinte de qedinld intreabd dacd procesul verbal de la qedin{a anterioari a
comunei Ta6ca gi dacd
fost studiat, el fiind afiqat la sediul primdriei qi publicat pe site-ul Pri
acord ca el sd fie supus sPre
acesta poate fi supus spre aprobare. Domnii consilieri au
al gedinlei ordinare din ziua de 18
aprobare. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul
aprilie 2019 qi se aprobi cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedintd prezint[ ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind analiza Ei aprobarea contului de execulie bugetara pe trimestrul I
al anului 2019.
2. proiect de hotErdre privind rectificarea bugetului de venituri $i cheltuieli al comunei Taqca qi
modificarea Listei de investitii pentru anul 2019.
J. intrebdri qi interpeldri.
4. Diverse

Nefiind obiecliuni, se supune la vot qi se aprobd ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de gedinta intreab[ dac6 sunt propuneri de cornpletare ale ordinii de zi.
Doamna secretar propune completarea ordinii de zi cu Proiect de hotdrare privind
transmiterea din domeniul public a1 comunei Taqca, in domeniul public al Judelului Neamt a unor
imobile. Se supune la vot propunerea doamnei secretar Ei se aprobi cu 1 1 voturi pentru. TotodatA
doamna secretar proptme completarea oldinii de zi cu proiect de hotdrdre privind acordarea unui
ajutor de urgent6. Se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de gedinti prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotardre
privind analiza qi aprobarea contului de executie bugetard pe trimestrul Ial anului 2019. Isedd
cuvAntul doamnei Dandu Florentina. consilier in cadrul comparlimentului financiar-contabil din
aparatul de specialitate al primarului, care prezintd detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi.
supune la
Se poartd disculii pe aceastd temi, avAnd avizul favorabil al Comisiei de speoialitate. se
vot Ei se aprobd cu 1 i voturi pentru
in continuare clomnul consilier Isepciuc Narciz-Dan prezintd punclul 2 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotfu'are privind rectilicarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca Ei
modificarea Listei de investitii pentru anul 2019. t se cid cuvantul doamnei Dandu Florentina,
consilier in cadrul compartimentului firranciar-contabil din aparatul de specialitate al primarului,
pe
care prezintd detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi.llrmeazd o serie de disculii

aceastd temd. Comisia de specialitate

acordi aviz favorabil, dupd care

se supune la

vot gi se aprob6

cu 11 voturi pentru.
$edinta extraordinard a Consiliului Local Taqca, continui cu prezentarea Proiectului de
hotdr6re privind transmiterea din domeniul public al comunei Taqca, in domeniul public al
Judefului Neamt a unor imobile, proiect ce vine in completarea ordinii de zi. I se d[ cuvantul
doamnei secretar, care prezint[ o serie de detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Comisia
de specialitate, acordd ayiz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobd cu 11 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinld prezintd proiectul de hot6rAre privind acordarea unui
ajutor de urgenftr pentru domnul Trifescu Mihai, ocazionat de incendiul care i-a distrus locuinta.
Se poartd o serie de disculii pe aceastd temd. Domnul consilier Budacd Marcel propune acotdarca
unui ajutor, in cuantum de 2000 lei . Se stabileqte ca aceasta sum[ sd fie folositd pentru
achizitionarea tAmpliriei, a unor materiale necesare pentru instalalia de apd qi a altor materiale.
Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobi cu I I voturi
pentru.

in continuare, doamna primar ii informeazd pe domnii consilieri gi ii invitd, totodati sd
participe la evenimentul de deschidere a activitalii intreprinse de reprezentanli ai Van Hall
Larenstein University of Applied Sciences din Olanda (un grup de 100 studenfi), in parteneriat cu
Universitatea de $tiinle Agricole Ei Medicind Veterinari ,,Ion Ionescu de la Brad" Iaqi qi Agentia
pentru Dezvoltare Regionali Nord-Est, care va avea loc in data de 20 mai2019, orele 9.30 la
Cdminul Cultural Tagca. Doamna p rimar precizeazd faptul ci grupul de studenli va efectua sub
supravegherea profesorilor Universitdlii Van Hall, un studiu de cercetare, care are ca scop principal
noi posibiiitdli de dezvoltare a comunei. Dupd posibilele nevoi ale comunitifli, grupul va oferi
solutii pertinente, care ar putea fi puse in practicd cu ajutorul comunitdlii locale, partenerilor locali,
cdt qi a altor parteneri extemi.
Domnul pre$edinte de qedinld intreabd dacd sunt qi alte intrebdri sau interpeldri.
Nemaifiind alte intrebdri sau interpeldri, se stabileqte ca preqedinte pentru urmdtoarea qedintd sd fie
domnul consilier fepeg-Bobescu Simion.
Nemaifiind alte probleme, qedinta se declard inchis6, drept care am incheiat prezentul
proces-verbal.
Prezentul Proces-verbal va
qi pe

fi afiqat astdzi 15 mai 2019 la sediul Primdriei comunei

site-ul www.comunatasca.ro.
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