PRIMAR|A cutviuNEt TAgcA

PROCES

-VERBAL

incheiat astitzi,3 septertbrie 2019, in gedin{[ ordinari a Consiliului Local Tagca.
Prin adresa nr.6001 d n data de 28.08.2019 au fost convocati membrii Consiliului
Local Taqca in qedin!5 ordina'[, in ziua de 3 septembrie 2019, de cdtre primarul comunei
Taqca. prin grija secretaru lu i.
La qedinla anterioard s-r stabilit ca preEedinte de qedintd sd fie domnul consilier Chiciu
Vasile. acesta fiind prezent.
La qedin{5 sunt prezen{i rumdtorii consilieri:
l. DoboE Gheorghe, 2. Ur;ache Mihai, 3. Chiqor Margeta, 4. Budacd, Marcel, 5. Grama
Ilie, 6. Isepciuc Narciz - Dan, 7. Chiciu Vasile, 8. Ursu Claudiu.9. Bogdan Vasile.
Lipsesc motivat domnii :onsilieri Butunoi Dumitru gi fepeq-Bobescu Simion.
Prezen\a fiind statutarri, gedin{a se declard deschis6.
Doamna secretar dA curs cit,rii procesului verbal de la qedinta anterioari, respectiv qedin{a
extraordinari-de indatd a Cons iliului Local, din zita de 22 august 2019. Neflind obiec{iuni,
se supune la vot procesul verba I de la qedin]a anterioarl qi se aprobd cu 8 voturi pentru gi o
ablinere a domnului consilier I oboE Gheorghe, intrucit acesta nu a participat la gedinla
anterioar6.

Domnul preqedin e de qedintd pre zint ordinea de zi:
l.Proiect de hotdrdre privind numirea reprezentantului Consiliului Local Taqca in
Consiliul de Administra{ie al }colii Gimnaziale ,,Vasile Mitru" TaEca in anul qcolar 20192020 - Ini{iator - primar - Ursz che Daniela.
2.Proiect de hot6rdre pri ,zind subvenlionarea contravalorii mesei pentru preqcolarii din
familii cu venituri reduse pentr r anul qcolar 2019-2020 - Iniliator - primar - Ursache Daniela.
3. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri Ei chehuieli qi
modificarea listei de investilii a comunei Taqca, pentru anul 2019 -ini{iator Ursache Daniela.
4. Proiect de hotdrdre :rivind acordarea unor ajutoare de urgenld-inijiator Ursache
Daniela.
5. Cereri.
6. intrebiri gi interpeldri
7. Diverse.
Nefiind obiecliuni, se sL pune la vot qi se aprobb ordinea de zi cu 9 voturi pentru.
Domnul preqedinte de ;edin!6 intreabd dacd sunt propuneri de completare ale ordinii
de zi.
Nefiind completdri ale ordi rii de zi, se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Domnul preqedinte de qedin!6 prezintd, punctul I de pe ordinea de zi, Proiect de hotiirAre
privind numirea reprezentantu lui Consiliului Local TaEca in Consiliul de Administra[ie al
$colii Gimnaziale ,,Vasile Mit u" Taqca in anul qcolar 2019-2020. Doamna secretar prezintd
detalii asupra acestui proiect ce pe ordinea de zi. Domnul consilier Isepciuc Narciz-L)an il
propune pe domnul consilier B rdacd Marcel. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot Ei se
aprobA cu 8 voturi pentru qi o ablinere a domnului consilier Budaci Marcel, acesta neavand
drept de vot. Cornisiile de specialitate acordd avtz. favorabil, dup6 care, se supune la vot
proiectul nr. I de pe ordine a de zi qi se aprobi cu 8 voturi pentru qi o ablinere.
Domnul viceprimar prezintd ; runctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hot6rdr e privind
subven{ionarea contravalorii n esei pentru pregcolarii din familii cu venituri reduse pentru
anul qcolar 2019-2020 - Ini[iatc r - primar - Ursache Daniela.
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Doamna secretar prezintd deta ii asupra proiectului. Urmeazl, o serie de disculii asupra acestui
proiect de pe ordinea de zi, du:[ care, comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, apoi se
supune la vot qi se

aprobi cu 9 voturi pentru.

$edin{a ordinar[ a Consiliului Local Tagca, continu[ cu prezentarea punctului 3 de pe
ordinea de zi, Proiect de hoti rAre privind rectificarea bugetului de venituri 6i cheltuieli qi
modificarea listei de investiJii a comunei Tagca, pentru anul 2019. I se dd cuv6ntul doamnei
primar, care prezintl detalii e supra acestui proiect. Deasemeni doamna Dandu Florentina,
consilier in cadrul comparlime rtului financiar-contabil prezinti o serie de ldmuriri. Comisiile
de specialitate acordd aviz fal orabil, dupd care, se supune la vot qi se aprobd cu 9 voturi

pentru.
Domnul pre;edinte de ;r dinld prezinti, in continuare proiectul nr.4 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotirdre privind ar,ordarea unor ajutoare de urgen![. Doamna secretar prezintd
cererea doamnei Iancu Dumitrina-Daniela, prin care solicit[ acordarea unui ajutor de urgen{i,
necesar pentru achizilionarea urei butelii de aragaz, intrucat nu are posibilitS{i financiare gi are
in intrelinere 3 minori. Se po rrtf, disculii asupra cererii. Doamna consilier Chiqor Margeta
propune acordarea sumei de 3(t0 lei. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot qi se aprobi
cu 9 voturi pentru.
In continuare doamna s )cretar prezintd, cererea domnului Jepeq-Bobescu Simion, prin
care soliciti acordarea unui ajutor de urgen![, necesar pentru refacerea drumului de acces
cltre locuinla personald, intruc 6t a fost distrus in totalitate de fenomenele meteorologice din
acest an. Se poartd disculii ar;upra cererii. Domnul consilier Isepciuc Narciz-Dan propune
acordarea sumei de 1400 lei. rlemaifiind alte propuneri, se supune la vot qi se aprobl cu 9
voturi pentru.
in continuare, doamna jecretar prezintd cererea doamnei Drdgoi Valeria, prin care
solicitd rezilierea contractulu; de arendi, a terenului in suprafa{d de 215 m.p., pe care il are
incheiat cu Primdria TaEca. Se poartd disculii asupra cererii, dup6 care se supune la vot Ei se
aprobd cu 9 voturi pentru. 1 Jrmea zd cererea domnului Meu Vasile, prin care solicitl
arendarea suprafe{ei de 215 mp, teren situat in aproprierea proprietdtii personale, din satul
Hamzoaia. Se poartl disculii rLsupra cererii, dup6 care se supune la vot gi se aprobd cu 9

voturi pentru.
Doamna primar le preztntd domnilor consilieri o informare referitoare la posibilitdtile
de finan{are ale proiectelor d: investilii ale unitdlilor administrativ teritoriale, in domenii
prioritare din Fondul de Dez.,oltare Ei InvestiJii, fond gestionat de Comisia Naliona16 de
Strategic qi Prognoz6.
Domnul preqedinte

de qedin!6, intreabd daci mai sunt intreblri sau interpeliri.

Nemaifiind alte intrebdri sau ir Lterpeldri, se stabilegte ca preqedinte pentru urmdtoarea qedin!6
sd fie doamna consilier Chiqor vlargeta.
Nemaifiind alte probleme, qedin{a se declard inchis6, drept care am incheiat prezentul
proces-verbal. Prezentul Proct s-verbal va fi afiqat ast[zi 05.09.2019 la sediul Primdriei
comunei Taqca qi pe site-ul w\r.w.comunatasca.ro.
.

PRE$EDINTO DE $EDINTA,
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