PR|MARIA coMUNEt TAgcA

PROCES

Taqca.

- VERBAL

G.n?,D^blt:.lg.N!.

Incheiat astdzi,24 octombrie 2019, in qedinld ordinard a consiliului
Local

Prin adresa nr.7233 din data de 1g.10.2019 qi Dispozilia primarului
nr.106
118.10.2019 au fost convocali membrii consiliului
Local Taqca in qedin{6 ordinard, in
ziua de 24 octombrie 2019, de c6tre primarul comunei Taqca, prin grija
secretarului

general al comunei.

La qedinla anterioard s-a stabilit ca pregedinte de qedinfd sd fie

domnul
consilier Dobog Gheorghe, acesta fiind prezent.
La gedinti sunt prezen{i urmEtorii consilieri:
1. Doboq Gheorghe, 2. Ursache Mihai, 3. chiqor Margeta, 4. Budac6 Marcer,
5.
Butunoi Dumitru, 6. Isepciuc Narciz - Dan,7. chiciu vasile, g. Ijrsu Claudiu.g.
Bogdan Vasile. 10. Jepeq-Bobescu Simion.
Lipseqte domnul consilier Grama Ilie.
Prezenla fiind statutar6, qedinla se declard deschisd.
La gedin{d mai sunt prezenli: doamna primar, Ursache Daniela, doamna
secretar general Roqu Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrul
compartimentului financiar-contabil, doamna crefu Iuliana, consilier in cadrul
compartimentului relalii cu publicul, doamna Butunoi Elena, referent in cadrul
compartimentului impozite qi taxe, din aparatul de specialitate al primarului, domnul
RApanu Ionut, reprezentantul Edil Industry SRL, doarnna cnjocariu Mariana qi
domnul Cojocariu Dumitru, cetdleni ai comunei Taqca.
Doamna secretar general dE curs citirii procesului verbal cle 1a qedinla anterioard,
respectiv gedinla extraordinard-de indatd a Consiliului tocal, din zita de 27
septembrie 2019. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul ver.bal de la qedinla
anterioard gi se aprobd cu 10 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedin{6 prezintd, ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind anularea accesoriilor in caz,ul otrliga{iilor
bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local,al comunei raqca,
jude[ul Neam! - Initiator - primar - Ursache Daniela.
2. Proiect de hotdrdre privind actualizarea Regulantentului de Organizare qi
Funclionare al Consiliului Local al Comunei J-asca, jude{ul Neamf - Ini{iator - primar
- Ursache Daniela.
3. Proiect de hotd.r6re privind aprobarea R.egularnentuiui pentru inregistrarea,
evidenta si radierea vehicule lor care nu se supun inmatrioularii. de pe.raza comunei
Taqca, judelul Nearn{- ltijiator - primar - Ursache Daniela.
4. Proiect de hotdr'Are privind acordarea unor ajutoarqlle ur.genfd - Iniliator primar - U rsache Daniela.
fl
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5. Proiect de hotEr6re privind insugirea raportului de evaluare qi aprobarea
vdnzdrii fErd licitalie publicd a terenului apa4in6nd domeniului privat

al comunei
in suprafatd de 49 mp, aferent construcliei proprietate personald, situat
in sat
Neagra, comuna Tagca, judeful Neam], prin exercitarea dreptului
de preempfiune de
Tagca,

c6tre domnul Racaru petrea - Iniliator - primar _ Ursache
Daniela.
6. Proiect de hotrrAre privind anariza gi aprobarea conturui
bugetard

de

III al anurui 2019- IniJiator - primar - Ursache Daniela.
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor sume pentru

executie

pe trimestrul

acordarea

ajutoarelor de incrlzire a locuinlei, in perioada 1 noiembrie 20lg - 3l martie
2020Iniliator - primar - Ursache Daniela.
8' Proiect de hot6r6re privind aprobarea unor acorduri necondi{ionate qi a
dreptului de uz si servitude qi de acces necondilionat in favoarea s.c. DELGAZ
GRID S.A. - Iniliator - primar - Ursache Daniela.
9. Proiect de hot6r6re privind darea in folosinld gratuitd, c6tre SC DELGAZ
GRID sA, a suprafelei de 28 mp, teren ocupat definitiv, apar{inAnd domeniliului
public al comunei Tasca, in vederea executdrii lucrdrii
,,Alimentare cu energie
electricd hald aparlindnd wB ARTISAN ALES SRL,,, sat Neagra, comuna Taqca,
judeful Neam{ S.c. DELGAZ GRID s.A. - Ini{iator - primar
Ursache Daniela.
10. Cereri.

-

11. intrebdri qi interpeldri.
12. Diverse.

Nefiind obiecliuni, se supune la vot qi se aprobd ordinea de zi cu l0 voturi
pentru.
Domnul pregedinte de gedin{d intreabE dac6 sunt propuneri de completare ale
ordinii de zi.
Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu urmdtoarele puncte:
1 .Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului
de venituri qi cheltuieli
al comunei Tagca qi modificarea listei de investilii pentru anul 2019.

2.Proiect de hotdr6re privind valorificarea prin vdnzare a masei lemnoase, din
fondul forestier proprietate publicd al comunei Taqca, prin negociere.
Se supune la vot propunerea doamnei primar, de completare a ordinii de zi, cu
cele doud proiecte qi se aprobb cu 10 voturi pentru.
Pentru inceput i se di cuvantul domnului Ionu! RApanu, reprezentantul Edil
Industry SRL, care prezintd, o informare referitoare la colectarea selectivd a
deqeurilor. rJrmeazd o serie de disculii pe aceastd tem6. Domnul Rdpanu precizeazd
faptul c6, maqina de colectare va trece sdptdmAnal, prin
martea pentru
colectare deseurilor reciclabile qi miercurea pentru col
deseurilor menajere.
Domnul consilier Ursache Mihai propune amplasarea
containere, in locuri

diferite de cele existente, pentru a-i determina pe
cetd{eni s6 corecteze selectiv, poate
in acest fel nu vor mai pune deqeurile, toate la
acelagi container.
In continuare, i se dd cuvAntul Domnurui cojocariu
Dumitru, cetd{ean al comunei
Taqca, care doregte sd qtie in ce stadiu se afl6
solicitarea dumnearui, privind
racordarea la re{eaua de curent erectric. Intervine
domnul viceprimar, chiciu vasile,
care prezintd detalii asupra acestui aspect.IJrmeazd
o serie de discufii pe aceastd
temd' Domnul viceprimar spune c6 se vor c6uta
in cer mai scurt timp, solu{i,e cele
mai viabile pentru rezolvarea acestei situalii.
$edin{a ordinard a consiliului Local Taqca, continud cu prezentarea punctelor
de

pe ordinea de zi.

Domnul preqedinte de qedinfd prezintd, punctur r de pe
ordinea de zi, proiect
de hotdrdre privind anularea accesoriilor in
cazul obliga{iilor bugetare restante la 31
decembrie 2018, datorate bugetului rocal al comunei
Taqca, judelul Neam!. Doamna
primar prezintd l6muriri asupra acestui proiect. Se poartd
discu{ii, comisiile de
specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la
vot qi se aprobi cu 10
votu ri pentru.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hot6r6re

privind actuarizarea
Regulamentului de organizare gi Funclionare al corrsiliului Local
al comunei raqca,
jude{ul Neamf este retras de c6tre doamna primar, ini{iatorul
acestui proiect.
Domnul consilier Dobo; Gheorghe, prezintd punctur 3 de pe ordinea de zi,
proiect de hotdrare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea,
evidenta qi
radierea vehiculelor care nu se supun inmatriculdrii, de pe raza comunei Taqca,
judelul Neam!. Doamna Butunoi Elena, referent in cadru
oompartimentului impozite
gi taxe, din aparatul de specialitate al primarului prezinti detalii asupra acestui
proiect. Se poartd disculii, comisiile de specialitate acordd" avjz favor4bil, dupd care
se supune la vot qi se aprobi cu l0 voturi pentru.
in continuare, domnul preqedinte de gedinld prezintdpunctul 4 de pe prdinea
de zi, Proiect de hotdr6re privind acordarea unor ajutoare de urgen!6. Doamna
secretar general dd curs citirii cererii doamnei Chiqor Catrinar. locuitor al comunei
Taqca, prin care

soliciti acordarea uni ajutor de urgen{d. se poartd o serie de disculii
asupra cererii. Doamna primar spune cd se vor ciuta temeiurile legale pentru
rezolvarea problemelor pe care doamna chiqor catrina, le invocd in cerere. Astfel,
propune aminarea cererii pentru o gedintd ulterioara. rJrrneazd cererea doamnei
Scurtu Lenuta-Ancufa, locuitor al comunei raqca, care solicitd acordarea unui
ajutor de urgenfd pentru finalizarea lucrdrilor de construire. a locuinlei. se poartd
discu{ii asupra cererii. Domnul consilier ursache 'Mihai propune acordarea sumei de
1700 lei. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier
Ursache Mihai qi se aprobi cu 10 voturi pentru. Doamna secretar general prezintd
cererea domnulr"ri Roibu Vasile, cetdtcan al comunei T
prin care solicitd
acordarea unui ajutor de urgen!6, necesar penttu a acoperi.
din cheltuielile cu
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inrnormantarea fratelui sdu Roibu constantin. se poartd
disculii asupra cererii.
Domnul consilier DoboE Gl.reorghe propune acordarea
sumei de I500 lei. Nernaifiind
alte propuneri, se supune la vot propunerea domnurui
consirier Dobos Gheorghe gi se
aprobi cu l0 voturi pentru.
Dornnul consilier Dobog Gheorghe prezintd punctur
5 de pe ordinea de zi,
proiect de hotdrdre privind insugirea raportului
de evaluare Ei aprobarea vdnzdrit fdrit
licitalie publicd a terenului aparlinAnd cromeniului privat
al comunei .I-aqca, in
suprafa{d de 49 mp, aferent constructiei proprietate
personald, situat in sat Neagra,
comuna I'aqca, judeful Nearnl, prin exercitarea drepturui
de preempliune de c6tre
domnul Racaru Petrea. Doamna secretar generar prezintdo
serie de ldmuriri asupra
acestui proiect, dupd care urmeazd o serie de disculii.
Totodatd, precizeazd, fbptur c6
prelul, ce reiese din evaluarea terenului, lZcutd cle cdtre un
evaluator autorizateste de
20 lei/mp, respectiv 4,3 euro /mp. Do,.rnul consilier Bogdar.r vasile propune
vdnzarea sd se fac5 la pre(ur tre 2r rei/mp, respectiv 4,5
euro/mp, ra cursur euro 1a
data incheierii contractului de vdnzare-cumpdrare. Nemaifiind
arte propuneri, se
supune la vot propunerea domnului consilier Bogdan vasile gi
se aprobi cu r0 voturi
pentru. comisiile de specialitate acordd aviz f-avorabil, dupd care
se supune Ia vot
proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi se aprobi cu 10 voturi pentru.
Ei
Proiectul nr.6 de pe ordir.rea de zi, proiect de hotdr6re privind analiza qi
aprobarea contului de execulie bugetard pe trimestrul III al anului 2019 este
prezentat de domnul consilier Doboq Gheorghe. Interwine doamna Dandu Florentina,
consilier in cadrul comparlimentului financiar-oontabil, care prezintd l6muriri asupra
acestui proiect. Urmeazd disculii pe aceastd tem6, comisiile de specialitate acordd
aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobd cu l0 voturi pentru.
Domnul preEedinte de qedinld prezintd punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect
de hotdr'dre privind aprobarea unor sume pentru acor.darea ajutoarelor de incilzire a
locuin(ei, in perioada I noien.rbrie 2019 - 31 rnartie 2020. Doamna primar prezintd
detalii asupra acestui proiect. Se poar16 o serie de discu{ii, cornisiile de specialitate
acordd aviz favorabil, dup6 care se supune la vot se aprobi cu l0 voturi pentru.
Ei
ordinard,
continud
prezentarea
cu
punctului g de pe ordinea de zi,
$edinla
Proiect de hotdrare privind aprobarea unor acorduri neconditionate qi a dreptului de
uz si servitute gi de acces necondilionat in favoarea s.c. DEI-GAZ GRID s.A.
Doamna secretar general prezintd ldmuriri asupra acestui punct de pe ordinea de zi.
Se poartd discu{ii, comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune
la vot Ei se aprobi cu 10 voturi pentru.
Domnul presedinte de gedin!6 prezintd punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect
de hotdrdre privind darea in folosinJd gratuite, cdtre SC DEI-GAZ GRID SA, a
suprafelei de 28 rnp, teren ocupat definitiv, apar{inAnd
ului public al
comunei Taqca, in vederea executirii lucrdrii ,,Aliment are gd energie eleclricd hald
aparlinAnd WB ARTISAN ALES SRL,,, sat Neagra,
aqca, judelul Neam!
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S.C. DELGAZ GRID S.A. Doamna secretar
general prezintd. detalii asupra
proiectului, dupd care urmeazd o serie
de discufii pe aceastd temd. Comisiile de
specialitate acordd aviz favorabil, dupd
care se supune la vot
;i se aprobl cu l0
voturi pentru.

in continuare, i

hotirire privind

se dd cuv6ntur doamnei primar, care
prezintd proiectur de
rectificarea bugeturui tre venituri qi chertuieri
ar comunei raqca

qi modificarea ristei de investitii pentru
anur 2019, proiect ce vine in compretarea
ordinii de zi. Doamna contabil Dandu Florentina
prezintd o serie de detalii asupra
acestui proiect. rJrmeazd o serie de disculii,
comisiile de specialitate acordd aviz
favorabil, dupd care. se supune la vot gi

se aprobi cu l0 voturi pentru.
Doamna primar prezintd proiectur de hotir^re
privind varorificarea prin
vanzare a masei remnoase, din fondur forestier
proprietate p*brici ar comunei
Taqca, prin negociere, proiect ce vine in compretarea
ordinii de zi. Totodat d, prezintd
ldmuriri asupra acestui ploiect. Doamna primar propune
formarea unei comisii de
negociere in vederea v dnzdrii masei remnoase,
prin negociere. Totodatd, ii propune
pe domnii consilieri L]rsache Mihai, Dobog
Gheorghe qi Budacd Marcei sd racd parte
din comisia de negociere, aldturi de clor.rnuI viceprimar,
chiciu vasile gi domnul
Gudula Ionu! consilier achizilii publice din aparatul de
specialitate al primarului,
Nemaifiind alte propuneri, se supune Ia vot propur-rerea doamnei
primar qi se aprobd
in unanimitate.
Doarnna secretar general prezint, cererea domnului Grarna petru,
prin
ca.c solicit6 rezilierea contractului de arendi nr.142101.01.r99g,
pentru suprafa{a
de 280 mp, incheiat cu primdria comunei raEca. se poar16 disculii
asnpra cererii,
dupd care se supune la vot qi se aprobd in unanimitate.
urnteazd, cererea domnului Grama Ilie, prin care soricitd rezilierea
contractului de arendi nr. t53l01.07. 1999, pentru suprafala de 1494 mp, incheiat cu
PrirnSria comunei Tasca. Se poarld disculii asupra cer.erii, dupd care se supune
la vot
qi se aprobd in unanimitate
Doamna secl'etar generar prezintd,, in corrtinuare cererea domnului
Grama rlie prir.r care solicitd arendarea supral.efei de 22g0 mp, teren situat in
imediata apropiere a proprietdlii personale, din satul Ticoq.Froarea. Domnrrl
consilier Bogdan vasile propune ca durata are,dei sd fie pe 10 ani. Urmeazd disculii
asupra cererii, dup6 care se supune la vot gi se aprobi cu 10 voturi pentru,
urmeazS, cererea dornnului zail Gavrir, prin care se solicitd rezlierea
contractului de arendi nr.l 1r5 .04.2013, pentru suprafala de 47 4 mp, incheiat cu
primdria comunei'raqca. Se poartd disculii asupra cererii, dupd car.e se supune
la vot
qi se aprobd cu 10 voturi pentru.
Doamna secretar general prezintd cererea
t
Gdboroi Ionuf, cu
domiciliul in localitatea Bicaz, prin care soliciti arendarea
i de 1000 mp,
din zona Poiana, sat Tasca, comuna Taqca. Se poartd
cererii. Domnui
5
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consilier Budaci Marcel precizeazd faptul ci s-a
mai discutat gi stabirit intr-o qedin[6
anterioard destinafia acerui teren, respectiv impdrfirea
in trei roturi
;, vederea
concesiondrii prin scoatere la licitalie publici,
";;,
cu strigare, pentru construirea de
locuinfe. Domnul consilier precizeazd.faptur
c6 numdrul cererilor pentru construcfii
de locuin{e este in creqtere, iar comuna
Taqca a.e un deficit, in prezent in acest
sens.
Av6nd in vedere faptul cd unul din loturi,
deja s-a licitat, urmeazd si fie scoase Ia
licita{ie gi celelalte doud loturi, iar cine doreqte
se poate inscrie Ia licitatie.
Doamna primar prezint' in continuu.. ."..."u
$corii Gimnaziale ,,vasile
Mitru" Taqca, prin care solicitd modificarea HCL Taqca prin
care s-au acordat bursele
gcolare pentru anul 20r9. Se poartd o
serie de disculii asupra cererii. Doamna primar,
propune amdtarea cererii intr-o
;edin{d ulterioard, pentru ob{inerea unor clarificdri.
Se supune la vot propunerea doamnei primar
qi se aprobd in unanimitate.
Domnul preqedinte de qedin{d, intreabd dacd mai
sunt intrebdri sau interpel6ri.
Nemaifiind alte intrebiri sau interpeldri, se stabileqte
ca preqedinte pentru urmEtoarea
qedinlS sd fie domnul consilier Isepciuc
Narciz _ Dan.

Nemaifiind alte probleme, qedinfa se declard inchisd,
drept care am incheiat
prezentul proces-verbal. prezentul proces-verbal
va fi afiqat astEzi 2g.10,2019 la
sediul Primdriei comunei Tagca qi pe site_ul www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE

iNrocnarr,
Secretat' Ceneral UAT Tagca

RO$U ELENA
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