PRIMARh COMUNEI TA$CA

PROCES _ VERBAL

\JLlk"./*.o.t*t

incheiat astdzi, 12 iulie 2019, in gedin{a extraordinari a Consiliului Local Tagca.
Prin adresa nr.4939 din data de 08.07.2019 au fost convocati membrii Consiliului
Local Taqca in qedin!6 extraordinar[ in data de 12 iulie 2019 de c6tre primarul comunei Taqca,
prin grija secretarului.
La qedinta anterioar[ s-a stabilit ca preqedinte de qedin{i s[ fie domnul consilier
Bogdan Vasile.
La gedin{6 sunt prezenli urm6torii consilieri:
1. Isepciuc Narciz-Dan, 2. Chiciu Vasile, 3. DoboE Gheorghe, 4. Bogdan Vasile, 5.Budacl
Marcel, 6.Chiqor Margeta.T. Ursu Claudiu, 8. Ursache Mihai. 9. Grama Ilie, 10. f,epeqBobescu Simion.
Lipseqte motivat domnul consilier Butunoi Dumitru.
Prezen[a fiind statutard, qedin{a se declar[ deschis[.
La gedin![ mai sunt prezente urmitoarele persoane: doamna secretar ;i doamna Dandu
Florentina, consilier in cadrul compartimentului financiar-contabil, din aparatul de specialitate
al primarului comunei Taqca. La qedin{[ participi, deasemeni, domnul Rdpanu Ionu{,
reprezentant al SC Edil Industry SRL.

Doamna secretar di curs citirii procesului-verbal de la qedinla anterioard. Nefiind
obiec{iuni, se supune la vot procesul verbal al qedinlei ordinare din ziua de 24 iunie 2019 qi se
aprobd cu 9 voturi pentru. Domnul consilier lepeq-Bobescu Simion nu a votat, intrucit nu a
participat la gedinla anterioard.
Domnul preqedinte de qedin![ prezintd ordinea de zi:
1. Proiect de hotardre privind analiza qi aprobarea contului de execu{ie bugetara pe
trimestrul II al anului 2019.
2. proiect de hot6rdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli Ei modificarea

3.

Listei de investilii pentru anul 2019.
Proiect de hot5rare privind modificarea HCL TaEca nr'86 din 29.11'2016 privind
atribuirea qi incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitdli
componente ale serviciului de salubrizare a unit6tilor administrativ-teritoriale membre
judeful
ale Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECONEAMJ", din Zona 4,
Neamt.

4. Cereri.
5. intreb6ri
6. Diverse.

gi interpeldri.

Neflind obiecliuni, se supune la vot qi se aprobi ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedin1i intreabd dacd sunt propuneri de completare ale ordinii de
zi. Nefiind propuneri de completare ale ordinii de zi, se trece la dezbaterea punctelor de pe
ordinea de zi.
Domnul preqedinte de gedin!6 prezintdpunctul I de pe ordinea de zi, Proiect de hotirare
de execulie bugetard pe trimestrul II al anului 2019. I se
privind analiza gi aprobarea
"ontutui
i6 cuv6ntul doamnei Dandu Florentina, consilier in cadrul compartimentului financiar-

contabil, carc prezintl detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Se poartl discutii,
comisia de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobd cu 10
voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului de
venituri qi cheltuieli qi modificarea Listei de investilii pentru anul 2019 este prezentat de
domnul consilier Bogdan Vasile. I se di cuvdntul doamnei Dandu Florentina, consilier in
cadrul compartimentului financiar-contabil, care prezinti o serie de limuriri referitoare la acest
proiect de pe ordinea de zi.lJrmeazd o serie de discu{ii pe aceastd tem6, dupd care, comisia de
specialitate acordd aviz favorabil, iar apoi, se supune la vot qi se aprobd cu 10 voturi pentru.
$edinfa extraordinari a Consiliului Local Taqca continud cu prezentarea punctului 3 de
pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re privind modificarea HCL Taqca nr.86 din 29.11.2016
privind atribuirea qi incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activitdti componente ale serviciului de salubrizare a unitdlilor administrativ-teritoriale
membre ale Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari "ECONEAM[", din Zona 4, iude$tl
Neam!, de c6tre domnul preEedinte de qedinf[. I se d6 cuv6ntul domnului viceprimar, care
prezintl, detalii asupra acestui punct de pe ordinea de zi. Intervine domnul R6panu Ionu!,
reprezentant al SC Edil Industry SRL care prezintf, o serie de ldmuriri referitoare 1a acest
aspect. Urmeaz6 o serie de disculii pe aceastd tem[. Domnul consilier Bogdan Vasile propune
amdnarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o Eedin!6 ulterioari. Se supune la vot
propunerea domnului consilier Bogdan Vasile qi se aprobd cu 10 voturi pentru.
Domnul preqedinte cte qedin!6 intreab[ daci sunt intrebdri sau interpeldri. Nefiind altt:
intrebiri sau interpeldri,.se stabileqte ca preqedinte pentru urmitoarea qedinld sd fie dontnul
consilier Butunoi Dumitru.
Nemailiind alte probleme, qedinla se declarS inchis[, drept care am
proces-verbal.
Prezentul Proces-verbal va fi afiqat
Tagca gi pe site-ul www.comunatasca.ro.
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contabil, care prezintd detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Se poarl[ disculii,
comisia de specialitate acordl aviz favorabil, dup5 care se supune la vot qi se aprob6 cu 10
voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli qi modificarea Listei de investifii pentru anul 2019 este prezentat de
domnul consilier Bogdan Vasile. I se dd cuvAntul doamnei Dandu Florentina, consilier in
cadrul compartimentului financiar-contabil, care prezintd o serie de l[muriri referitoare la acest
proiect de pe ordinea de zi.IJrmeazd o serie de disculii pe aceastd tem6, dupi care, comisia de
specialitate acordd aviz favorabil, iar apoi, se supune la vot qi se aprobd cu 10 voturi pentru.
$edin{a extraordinari a Consiliului Local Taqca continud cu prezentarea punctului 3 de
pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind modifrcarea HCL Taqca nr.86 din 29.11.2016
privind atribuirea qi incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activita{i componente ale servioiului de salubrizare a unitAtilor administrativ-teritoriale
membre ale Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitar5 "ECONEAM!", din Zona 4, jude{ul
Neam!, de c6tre domnul pregedinte de qedinf6. I se d6 cuvdntul domnului viceprimar, care
prezintd, detalii asupra acestui punct de pe ordinea de zi. Intervine domnul R6panu Ionu{,
reprezentant al SC Edil Industry SRL care prezintd o serie de limuriri referitoare la acest
aspect. Urmeazd o serie de disculii pe aceastd tem6. Domnul consilier Bogdan Vasile propune
am6narea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o qedin![ ulterioard' Se supune la vot
propunerea domnului consilier Bogdan Vasile qi se aprobd cu 10 voturi pentru'
I)omnul preEedinte cle gedin!6 intreabd daci sunt intrebdri sau interpeliri. Nefiind altr:
intrebdri sau interpeldri,.se stabilegte ca preqedinte pentru urmAtoarea qedinld s[ fie donrnul
consilier Butunoi Dumitru.
Nemaifiind alte probleme, qedin{a se declard inchis6, drept care arn incheiat prezentul
proces-verbal.
Prezentul Proces-verbal va fi afigat astizi 16,07.2019 la sediul Primariei comunei
Taqca gi pe site-ul www.comunatasca'ro.
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