
PROCES - VERBAL

Incheiat astdzi, 27 septembrie
Local Taqca.

Prin adresa nr.6647 din data de 26.09.2019
Local TaEca in gedinld extraordinard_de indatd, in
primarul comunei Taqca, prin grija secretarului.

PR|MARn coMUNEtrAg0A

n .\ilaaa .q,.!P:.?l:

2019,in gedin{d cxtraorclinard - cle indati a Consiliului

au fost convocali membrii Consiliului
ziua de 27 septembrie 2019, de c6tre

ir

La qedinla anterioard s-a stabilit ca preqedinte de gedinj[ sd fie doamna consilier
Chiqor Margeta.

La gedintd sunt prezenli urmdtorii consilieri:
1' Butunoi Dumitru, 2. Ursache Mihai, 3. chigor Margeta, 4. Budaci Marcer, 5. Doboq

Gheorghe, 6. Isepciuc Narciz - Dan, 7. Jepeq-Bobescu Sirnion, g. Ursu claudiu.
Lipsesc motivat domnii consilieri chiciu Vasile, Bogdan vasile Ei Grama Irie.

Prezen\a fiind statutarE, gedin{a se declar6 deschisd.
Doamna secretar dd curs citirii procesului verbal de la qedinla anterioari, respectiv qedinlaordinari a consiliurui Local din data de 03 septembrie 20i9. Nefiind otiecirunil se supune ravot procesul verbal de la gedinla anterioarf, qi se aprobd cu 7 voturi pentru qi o ablinere adomnului consilier fepeg-Bobescu Simion, irt.u& acesta nu a participat la acea qedin{[.

Domnul pregedinte de qedintd prezintl, ordinea deii:
1'Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Taqca
pentru anul 201 9- Ini{iator - primar - Ursache Daniela.
2'Proiect de hotdrdre privind aprobarea proiectului de buget pentru anul2020 qi estim6rile
pentru anii 2021-2023 - Ini{iator - primar _ Ursache Daniela.
3'Proiect de hotdr6re privind modificarea actului constitutiv qi statutului Asocia{iei de
Dezvoltare Intercomunitara "AeuA NEAMT,, - Iniliator - primar - Ursache Daniela.
4.Proiect de hotirdre privind aprobarea cuantumului pl[]ii pentru persoanele din comuna
Taqca, care sunt internate in Centrul Medical Ceahl[u- Iniliator - primar - Ursache Daniela.
5.Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii titlului obiectivului de investitii
,, Infiintare parcuri cu locuri de joaca pentru copii in comuna Tasca, judetul Neamt,,, in ,,
Infiintare parcuri cu spalii de joaca pentru copii in comuna Tasca, iudetul Neamt,,.
6. intreblri gi interpeldri.
7. Diverse.

Nefiind obiecliuni, se supune la vot qi se aprobd ordinea de zi cu g voturi pentru.
Domnul preqedinte de qedinld intreabi dacd sunt propuneri de completare ale ordinii de zi.

Nefiind completdri ale ordinii de zi, se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Domnul preqedinte de Eedinld prezintd punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de

hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Ta;ca qi
modificarea listei de investilii pentru anul 2019. I se dd cuvdntul doamnei prirnar, care
prezintd detalii asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Se poarta o serie de discufii.
Intervine doamna contabil Dandu Florentina care prezintd o serie de ldmuriri ref-eritoare Ia
rectificarea bugetului de venituri $i cheltuieli gi la modificarea listei de investitii.
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Doamna primar le spune domnilor consilieri c5 doamna doctor Bobocea Violeta a f6cut o

cerere prin care solicitd alocarea suriie:i de 15.000 lei, necesare pentru dotarea cabinetului cu

mobilier qi aparaturl medicali. Totodatd doamna primar propune alocarea sumei de 10.000

lei, intruc6t bugetul anul acesta este limitat. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot

propunerea doamnei primar qi se aprohd in unanimitate. Se poarti ?n coltinuare disculii,

comisiile de specialitate acord[ aviz favorabil, dupf, care se supune la vot proiectul nr.1 de pe

ordinea de zi qi se aprobi cu 8 voturi pentru.

Doamna preqedint[ de EedinJd prezintd, in continuare punctul 2 de pe ordinea de zi,

Proiect de hotdrAre privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020 Ei estimdrile

pentru anii 2021-2023. I se dd cuv6ntul doamnei Dandu Florentina, consilier in cadrul

compaftimentului financiar - contabil, din aparatul de specialitate al primarului, care prezintd

o serie de l6muriri asupra proiectului. Se poart[ discu]ii pe aceast[ tern6, comisiile de

specialitate acordd aviz favorabil, dupl care se supune la vot qi se aprobi cu 8 voturi
pentru.

$edinla extraordinard - de indatd a Consiliului Local Taqca continud cu prezentarea

punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirdre privind modificarea actului constitutiv qi

statutului Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT" , de cdtre doamna

preqedinte de qedin!6. I se dE cuv6ntul doamnei secretar, care prezintd o serie de lIrnuriri
asupra proiectului. Se poarti discutii pe aceastd temA, comisiile de specialitate acordi aviz

favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobi cu 8 voturi pentru.

Doamna consilier Chiqor Margeta prezintd punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de

hotdrdre privind aprobarea cuantumului pl[1ii pentru persoanele din comuna Taqca, care sunt

internate in Centrul Medical CeahlSu. I se d5 cuv6ntul doamnei primar, care prezintd detalii

asupra acestui proiect de pe ordinea de zi. Se poarti o serie de discu{ii. Comisiile de

specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprob6 cu B voturi
pentru.

in continuare, doamna preqedinte de gedinld prezintd punctul 5 de pe ordinea de zi,

Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificlrii titlului obiectivului de investi{ii

,, Infiintare parcuri cu locuri de joaca pentru copii in comuna 
-Iasca, judetul Nearnt". in

,, Infiintare parcuri cu spalii de joaca pentru copii in comuna Tasca, judetul Neamt". I se dd

cuvdntul doamnei primar, care prezintd lSrnuriri asupra acestui proiect. Se poartd disculii,

comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dup[ care se supune la vot qi se aprobi cu 8

voturi pentru.
Dornnul pregedinte de gedinld, intreabd dacl mai sunt intrebdri sau interpelEri.

Nemaifiind alte intrebdri sau interpel5ri, se stabilegte ca preqedinte pentru urmitoarea
qedin{i sI he domnul consilier Doboq Gheorghe.

Nemaifiind alte probleme, qedinla se declard inchis6, drept care am incheiat prezentul

proces-verbal.

Prezentul Proces-verbal va fi afisat astdzi 01.f0.2019 la sediul Primiriei comunei

Taqca qi pe site-ul www.comunatasca.ro.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
CHI$ORMARGETA
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