PRTMAR|ACOMUNE|TAgcA

PROCES

-VERBAL

n

!T!/oa^qt.2.t,!lJ

incheiat astdzi, 5 august 2019, in qedinta ordinarS a Consiliului Local Taqca'
prin adresa nr.5399 din data de 30.07.2019 au fost convocati membrii Consiliului Local Tagca
in qedint[ ordinar[ in data de 5 august2019 de cdtre primarul comunei Taqca, prin grija secretarului.
La qedin{a anterioard s-a stabilit ca preqedinte de qedin{i sd fie domnul consilier Budaci
Marcel.
La qedin!6 sunt prezenti urmdtorii consilieri:
1. Isepciuc Narciz-Dan, 2. Chiciu vasile, 3. Doboq Gheorghe,4. Ursache Mihai' 5.fepeq-Bobescu
Simion, 6. Budacd Marcel T.Chiqor Margeta.8. Ursu Claudiu 9. Bogdan Vasile 10. Grama Ilie'
Lipseqte motivat domnul consilier Butunoi Dumitru.
Prezen{a fiind statutarE, gedinfa se declar6 deschisd.
La gedinl6 mai sunt prezente urmdtoarele persoane: doamna primar, doamna secretar qi doamna
Dandu Florentina, consilier in cadrul compartimentului financiar-contabil, din aparatul de specialitate
al primarului comunei TaEca.
Doamna secretar di curs citirii procesului verbal de la qedinta anterioard. Nefiind obiectiuni, se
supune la vot procesul verbal al qedintei ordinare din data de 18 iulie 2019 qi se aprobd cu 8 voturi
pentru qi 2 abfineri, ale domnilor consilieri Bogdan Vasile qi Budac[ Maroel, intrucdt aceqtia nu au fosl
prezen{i la acea gedin16.
Domnul pregedinte de qedin!6 prezinti ordinea de zi:
cheltuieli pentru anul 2019
1 .proiect de hot[r6re privind rectificarea bugetului de venituri $i

-

ini]iator

primar, Ursache Daniela.
in data de 18 august
2. Proiect de hotErare privind organizarea qi sdrbator trea "zilei comunei Taqca"
2019 iniliator primar, Ursache Daniela.
iniliator primar, Ursache Daniela'
3. Proiect de hotdrare privind acordarea unor ajutoare de urgenta
4.Cereri.

5.intrebiri gi interpeldri.
6.Diverse.

vot qi se aprobi ordinea de zi cu 10 voturi pentru'
ale ordinii de zj
Domnul pregedinte de ledinp intreabd daci sunt propuneri de completare
punctelor de pe ordinea de zi'
Nefiind propuneri de completare ale ordinii de zi se trece la dezbaterea
il are in leg[turd cr
Domnul consilier Ursache Mihai iEi anunli interesul personal pe care
spune c6 domnul consilie
cererea de arendd afiului stru, Ursache Andrei-Gabriel. Doamna secletar
Ursache Mihai nu are &ept de vot la solulionarea acestei cereri'
Nefiind obiecliuni,

se supune la

Domnulpre$edintedeqedint[prezint6punctulldepeordineadezi'Proiectdehotlrire
doamnei
privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2019' I se d6 cuvantul

asupra acestui proiect de pe
contabil Dandu Florenti na, care prezirfil- o serie de lamuriri qi detalii
acotdd aviz favorabil' dupd
ordinea de zi. Urmeaza disculii ie aceastd tem6, comisiile de specialitate
care, se supune la vot 9i se aprobd cu 10 voturi pentru'
pe ordinea de zi, Proiecl
in continuare, <lomnul consilier Budac6 l\4arcel plezintA punctul 2 de
Taqca" in data de 18 august 2019
de hotirfire privind organizarea gi sirbitorirea "Zilei comunei
Daniela care prezinta o
I se d6 cuvAntul initiatorului proieciului, respectiv doamnei primar, Ursache
o serie de discutii pe aceasta teme'
serie de detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi.lJrmeaz'
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Doamna primar propune alocarea sumei de 35.000 lei pentru organizarea acestui eveniment,
Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil. Nemaifiind alte propuneri se supune 1a vot propunerea
doamnei primar qi se aprobi cu 10 voturi pentru. Totodatd, doamna primar aduce la cunoqtinld celor
prezenti c6, vor fi premiate, ca in fiecare an, familiile care au implinit 50 de ani de la cdsdtorie, cu
suma de 500 lei qi se vor acorda premii ca qi in anii precedenti pentru elevii ,,$colii Gimnaziale Vasil<
Mitru Taqca" care au obtinut r ezultate excep{ionale in anul qcolar 2018-2019, in cuantum de 1500

lei/elev ,cu specificaJia cd anul acesta sunt un numdr de doi elevi.
punctului 3 de pe ordine
$edinta ordinard a Consiliului Local Taqca, continud cu prezentarea
de zi, Proiect de hotir6re privind acordarea unor ajutoare de urgen(i. I se d5 cuvdntul doamnt
secretar, care prezinti cererea doamnei Patade Vasilica, locuitor al comunei Taqca, prin care solicil
acordarea unui ajutor de urgentS, necesar pentru reparalia casei in care locuieqte, impreund cu fiul sE
minor, intrucfit locuinla se afl[ intr-un stadiu avansat de degradare, iar aceasta nu are posibilitd
financiare. Totodatfl, doamna secretar prectzeazd, faptul cd doamna Palade Vasilica! nu are datorii l
bugetul local, conform vizei compaftimentului impozite qi taxe, din aparatul de specialitate r
primarului. Se poart6 o serie de disculii asupra cererii. Domnul consilier Ursache Mihai propune sd s
faci mdsur6tori asupra locuinfei, pentru a se face necesarul de materiale necesare pentru reparali
acesteia. Domnul consilier Ursu Claudiu propune sprijinirea doamnei Palade Vasilica prin tealizate
unor lucrdri de izola{ie pe exterior a casei. Doamna primar propune acotdarea sumei de 2000 le
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei primar qi se aprobi cu 10 votu

pentru.
I)oamna secretar prezint6,, in continuare cererea doamnei Apreutesei Maricica, locuitor
unr
comunei Taqca, prin care solicitS acordarea unui ajutor de urgen!6, necesar pentru realizarea
lucrdri de aducliune a apei potabile. Conform vizei compartimentului impozite qi taze, doamr
Doamna prim
Apreutesei Maricica nu are datorii la bugetul local. Se poartd disculii asupra cererii.
propunerea doamn
propune acordarea sumei de 800 lei. Nemaifiind alte propuneli, se supune la vot
primar qi se aprobi cu 10 voturi pentru.

Domnulpreqedintedeqedin!6prezinldcerereadomnuluiBabtrtilon',locuitoralcomun
situat in satul Hamzoai
Taqca, prin care solicit6 arendarea suprafelei de 151 mp' teren
vot qi se aprobi cu 10 votu
Se poart[ discu{ii asupra cererii, dup6 care se supune la
comunaTagca.

pentru.
Ursache Andrei-Gabriel, pt
Doamna Sectetar prezinta, in continuarea cererea domnului
in intravilanul satului Taqca' zona Bura6
care solicit[ arendarea suprafetei de 1763 mp, teren situat
fie p6strat6 ca'lea de acces c61
Domnul consilier Budaca Marcel solicitS faptul ca in acea zon6 s5
cd, potrivit schi}ei cadastrale,
biserica ,,Sf. Spiridon,, Taqca' Doamna primar precizeazii faptul
se supune la vot qi se aprol
pdslreazd acea cale de acces. Se poarl[ disculii asupra cererii, dupd care
de vot'
cu 9 voturi pentru, domnul consilier Ursache Mihai, neavAnd drept
sau interpeldri' Nemaifii
Domnul pregedinte de qedin![ intreaba dacS sunt gi alte intrebSri
qedinld s5 fie domr
alte intrebSri sau interpeldri, se stabileqte ca preqedinte pentru urmStoarea
consilier Chiciu Vasile.
prezentul proces-verbal
Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inchis6, drept care am incheiat
prezentul proces-verbal va li afiqat astazi 08.08.2019 la sediul Primdriei comunei Tagca qi

site-ul www.comunatasca.ro.
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