
PRTMARACOMUNETTA$CA

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi, 28 noiembrie 2019, in gedinli ordinard a Consiliului Local

Taqca.

Prin adresa nr.8074 din data de 22.11.2019 qi Dispozilia Primarului

nr.120122.11.2019 au fost convocafi membrii Consiliului Local Tagca in gedin!6

ordinarS, in ziua de 28 noiembrie 2019, de cdtre primarul comunei Tagca, prin grija

secretarului general al comunei.

La qedinfa anterioard s-a stabilit ca pregedinte de qedinlS sd fie domnul consilier

Jepeq-Bobescu Simion, acesta fiind prezent.

La qedin!6 sunt prezenJi urmdtorii consilieri:
l. Doboq Gheorghe, 2. Grama Ilie, 3. Chiqor Margeta, 4. Budacd Marcel, 5.

Butunoi Dumitru, 6. Chiciu Vasile, 7. Ursu Claudiu.S. Bogdan Vasile, 9. Jepeq-
Bobescu Simion.

Lipsesc domnii consilieri Isepciuc-Narciz-Dan gi Ursache Mihai.
Prezen\a fiind statutarE, qedinla se declard deschisd.

La gedinld mai sunt prezenfi: doamna primar, Ursache Daniela, doamna

secretar general Roqu Elena, doamna Dandu Florentina, consilier in cadrul

compartimentului financiar-contabil, doamna Crelu Iuliana, consilier in cadrul

compartimentului relalii cu publicul, doamna Cojocariu Elena, salariat la SC Termo

Serv SRL qi domnul Bejan Sandu, administrator la SC Termo Serv SRL.

Doamna secretar general dd curs citirii procesului verbal de la qedin,ta

anterioard, respectiv qedinta extraordinard-de indatd a Consiliului Local Taqca din ziua

de 30 octombrie 2019. Nefiind obiecliuni, se supune la vot procesul verbal de la

gedin{a anterioard qi se aprobi cu 9 voturi pentru.

Domnul preqedinte de qedin!6 prezintd ordinea de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii unui spa{iu din clidirea
Cantonului ce aparfine Direcfiei Silvice Neam!, Ocolul Silvic Bicaz, situat6 pe

raza comunei Taqca, judelul Neam! - Initiator - primar - Ursache Daniela.
2. Proiect de hotlr6re privind stabilirea componen{ei echipei mobile, pentru

intervenfia de urgenta in cazurile de violenta domesticd - Initiator - primar -
Ursache Daniela.

3. Proiect de hot5rAre privind acordarea unor ajutoare de urgenld - Initiator -

primar - Ursache Daniela.

4. Proiect de hotirAre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 4 din 26

ianuarie 2006 privind infiinlarea, organigrama si numirul de personal ale

Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al comunei Tagca, judeful Neam!

- Initiator - primar - Ursache Daniela.

5 . Proiect de hotdr6re privind aprobarea maj ordrii prelului gigacaloriei, incepAnd cu

luna ianuarie 2020 - lniliator - primar - Ursache Daniela.
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6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat intr
Comuna Taqca qi Asocia{ia ,,Prodestine", in vederea sus{inerii proiectult

educa{ional Ludoteca ,,Fragul de Cdmp" - Ini}iator - primar - Ursache Daniela.

7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului privind protec{ia datelc

cu caracter personal - Ini{iator - primar - Ursache Daniela.

8. Cereri.

f. intrebiri gi interpeldri.

10. Diverse.

Nefiind obiecliuni, se supune la vot qi se aprob6 ordinea de zi cu 9 voturi pentru
Domnul preqedinte de qedinfd intreabd dacd sunt propuneri de completare al

ordinii de zi. Doamna primar propune completarea ordinii de zi, cu Proiect de hotirdr
privind scoaterea din funcgiune qi casarea unor bunuri. mijloace fixe gi obiecte d

inventar din patrimoniul comunei Taqca. Se supune la vot propunerea doamnei prime

qi se aprobd cu 9 voturi pentru.

Punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirier
unui spa{iu din clSdirea Cantonului ce aparJine Direcfiei Silvice Neam{, Ocolul Silvi
Bicaz, situatd pe raza comunei Tagca, judeful Neam{ este retras de cdtre doamna primar

iniliatorul acestui proiect.

Domnul preqedinte te gedinld, prezinld, punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect d

hotdrAre privind stabilirea componenlei echipei mobile, pentru intervenlia de urgen!6 i
caztxile de violenld domesticd, ini{iat de cdtre doamna primar, Ursache Danieli
Doamna primar prezintd lSmuriri asupra acestui proiect. Se poartd disculii, comisiile d

specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune la vot Ei se aprobi cu 9 votur
pentru.

ln continuare, domnul preqedinte de gedinld prezintd, punctul 3 de pe ordinea d

zi, Proiect de hotir6re privind acordarea unor aj utoare de urgen!6, al cdrui iniliator est

doamna primar Ursache Daniela. Doamna secretar general dd curs citirii cerer
domnului Gaqpar Gheorghe, locuitor al comunei Taqca, prin care solicitd acordare

unui ajutor de urgen!5. Se poartd o serie de discu{ii asupra cererii, dupd care se propun

am6narea cererii penfiu o qedinfd ulterioarS. Doamna secretar general precizeaz

faptul cd ulterior datei cAnd au fost transmise materialele pentru gedin{d, domnilc

consilieri, a fost primitd qi inregistratd cu nr.8116125.11.2019 cererea domnului Zlt
Dumitru, locuitor al comunei Taqca, prin care solicit6 acordarea unui ajutor de urgenli

necesar pentru realizarea unei interven{ii chirurgicale. Totodatd, doamna secrete

general cere permisiunea domnilor consilieri pentru prezentarea cererii. Domn

consilieri au fost de acord in unanimitate. Se poartd discufii asupra cererii. Doamn

primar propune acordarea sumei de 1500 lei. Nemaifiind alte propuneri, se supune I

vot propunerea doamnei primar gi se aprobi cu 9 voturi pentru.
Domnul consilier Jepeq-Bobescu Simion prezintd" punctul 4 de pe ordinea de z

Proiect de hotdr6re privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 4 din 26 ianuari
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2006 privind infiinlarea, organigrama si num6rul de personal ale Serviciului Voluntai
pentru Situa{ii de Urgenli al comunei Tagca, judeful Neam!. Doamna secretar general

prezintd, o serie de 16muriri. Se poartd disculii, asupra acestui proiect, comisiile de

specialitate acordd aviz favorabil, dup6 care se supune la vot qi se aprobi cu 9 voturi
pentru.

Proiectul nr.s de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdre privind aprobarea

majordrii prelului gigacaloriei, incep6nd cu luna ianuarie 2020, al cdrui iniliator este

doamna primar, Ursache Daniela, este prezentat de domnul consilier fepeg-Bobescu
Simion. Intervine doamna primar care prezintd, o serie de ldmuriri pe aceastd tem6.

Apoi i se dd cuvdntul domnului Sandu Bejan, administrator al SC Termo Serv SRL
pentru a prezenta referatul de analizd pentru producerea de energie termic6. Urmeazd
discu{ii pe aceastd temd, comisiile de specialitate acordd av tz favorabil, dupd care se

supune la vot qi se aprobi cu 8 voturi pentru qi o ablinere, a domnului consilier Ursu
Claudiu.

Domnul preqedinte de qedinfd prezintd punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de

hotdr6re privind aprobarea prelungirii acordului de pafteneriat intre Comuna Tagca qi

Asocia{ia ,,Prodestine", in vederea sus}inerii proiectului educafional Ludoteca ,,Fragul
de C6mp", al c6rui iniliator este doamna primar Ursache Daniela. Doamna primar
prezintd, detalii asupra acestfi proiect de pe ordine a de zi. Domnul consilier Jepeq-
Bobescu Simion propune alocarea aceleiaqi sume de anul trecut, respectiv 2100 lei/1un6.

Se supune la vot propunerea domnului consilier f,epeq-Bobescu Simion qi se aprobd cu
9 voturi pentru. Se poartd o serie de disculii, comisiile de specialitate acordd ayiz
favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobd cu 9 voturi pentru.

$edinla ordinard a Consiliului Local Taqca, continud cu prezentarea punctului 7 de

pe ordinea de zi, Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului privind
protectia datelor cu caracter personal. Doamna secretar general prezintd,limuriri asupra

acestui punct de pe ordinea de zi. Se poarli disculii, comisiile de specialitate acordd

aviz favorabil, dupd care se supune la vot qi se aprobi cu 9 voturi pentru.
in continuare, i se dd cuvdntul doamnei primar, care prezintd Proiectul de

hotdrAre privind scoaterea din funcliune gi casarea unor bunuri, mijloace fixe gi obiecte

de inventar din patrimoniul comunei Taqca, proiect ce vine in completarea ordinii de

zi. Doamna contabil Dandu Florentina prezirrtd, o serie de detalii asupra acestui proiect.
Urmeazd, o serie de discutii, comisiile de specialitate acordd ayiz favorabil, dupd care,

se supune la vot qi se aprobi cu 9 voturi pentru.
Urmeazd cererea domnului Giini Toader Sorinel, prin care solicitd

arendarea unei suprafele de teren, din zona Poiana, sat Tagca, comuna Taqca. Urmeazd
o serie de discu{ii asupra cererii. Doamna secretar general precizeazd faptul cd s-a

verificat situalia juridicd a terenului, iar aceastd suprafa{i a fost arendatd, in anul 2017

domnului Budacd Dumitru, pe o duratd de 10 ani. Fiind in perioad6 contractuald, acest

teren nu se poate atribui altei persoane. Domnul viceprimar precizeazd faptul cd s-a
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deplasat la fala locului qi i-a solicitat domnului Budacd Dumitru sd ingrijeasc6 terenul
pe care il are in arend6. Se supune la vot cererea menlionatd anterior qi nu se aprobi, in
unanimitate, intrucdt nu existd temei legal.

Doamna secretar general prezintd, in continuare cererea doamnei Jepeq
Bobu Paula Larisa, prin care solicitd concesionarea unei suprafefe de teren. Se poartd o
serie de disculii asupra cererii. Domnul consilier Bogdan Vasile propune aminarea
cererii, pentru o gedin|6 ulterioard, in vederea clarificirii situaliei. Se supune la vot
propunerea domnului consilier Bogdan Vasile qi se aprobd cu 9 voturi pentru.

Domnul pregedinte de qedin[6, prezintd, cererea doamnei Doboq Maria,
prin care solicitd arendarea unei suprafefe de teren, situate in zona Poiana, sat Taqca,

comuna Tagca. Se poartd discufii asupra cererii. Domnul consilier Jepeq Bobescu

Simion propune aminarea cererii, pentru o gedin{i ulterioari, pentru clarificarea
situaliei. Se supune la vot propunerea domnului consilier Jepeq Bobescu Simion ;i se

aprobi cu 9 voturi pentru.
Doamna primar prezintd in continuare cererea $colii Gimnaziale ,,Vasile

Mitru" Taqca, prin care solicitd acordul Consiliului Local pentru redistribuirea sumei

prinse in bugetul local pentru anul 2019 pentru bursele qcolare, in funclie de necesitdli
gi situa{ia reald. Se poarti o serie de discufii asupra cererii. Doamna primar, propune

aprobarea cererii, cu preciZarea ca distribuirea sumei prevdzute in bugetul privind
acordarea burselor qcolare pe anul 2019 sd se facd in func{ie de necesitEli gi situalia

rea16 din qcoald, cu stabilirea numirului de burse, pe fiecare categorie de burse, in parte

printr-o hotdr6re a Consiliului de Administralie al $colii Gimnaziale ,,Vasile Mitru"
TaEca, iar cuantumul acestora sd rdm6n6 cel stabilit prin HCL Taqca nr.32/78.04.2019,

cu incadrarea in suma aprobatd in acest sens in bugetul de venituri qi cheltuieli pentru

arr'lJ 2019. Domnii consilieri au fost de acord in unanimitate cu propunerea doamnei

primar.

in continuare, doamna primar le prezintd, domnilor consilieri o informare

privind necesarul de materiale, respectiv agende, calendare de perete, calendare de

birou, pixuri, etc. ce urcneazd a fi achizilionate pentfli a fi oferite angajalilor gi

colaboratorilor primdriei Taqca, cu ocazia sdrbdtorilor de iarn6. Domnii consilieri $i-au

dat acordul in privin{a achiziliondrii acestor materiale.

Domnul pregedinte de gedin{d, intreabi dacd mai sunt intrebiri sau

interpeldri. Nemaiflind alte intrebdri sau interpelSri, se stabileqte ca preqedinte pentru

urmdtoarea gedinli sd fie domnul consilier Ursache Mihai.
Nemaifiind alte probleme, qedin{a se declard inchis6, drept care am incheiat

prezentul proces-verbal. Prezentul Proces-verbal va fi afigat astdzi 02.12.2019 la sediul

Primdriei comunei Taqca gi pe site-ul www.comunatasca.ro.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, iNrocurrt,
Secretar General UAT Taqca

RO$U ELENA
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