
PROCES _ VERBAI,

incheiat astdzi,l9 decembrie 2019, in qedin[a extraordinard - de indatd a Consiliului
Local Taqca.

Prin adresa nr. 8714 din data de 18.12.2019 qi Dispozifia Primarului
nr.138/18.12.2019 au fost convoca{i membrii Consiliului Local Taqca in Eedin{[ extraordinard-
de indat6, in ziua de 19 decembrie 20'1,9, de cdtre primarul comunei Taqca, prin grila
secretarului general al UAT Taqca.

La qedinfa anterioard s-a stabilit ca pre;edinte de qedinfd sd fie domnul consilier lJrsu
Claudiu.

La qedin{a sunt prezen(i urmdtorii consilieri:
1. Grama llie,2. Ursache Mihai, 3. Chi;or Margeta, 4. Budac6 Marcel, 5. Doboq

Gheorghe, 6. Isepciuc Narciz - Dan, 7. Bogdan Vasile, 8. Ursu Claudiu.
Lipseqte domnul viceprimar Chiciu Vasile qi domnii consilieri Butunoi Dumitru qi Jepeq-
Bobescu Sirnion.

Prezen[a fiind statutard, qedin[a se declard deschisl.
I)omnul preqedinte de qedin{d df, curs citirii procesului verbal de la qedinfa anterioard.

respectiv;edinfa ordinar[ a Consiliului Local din data de 13 decembrie 2019. Nefiincl
obiecfiuni, se supune la vot procesul verbal de la sedinfa anterioard si se aprob[ cu 8 votr-rri
pentru.

Domnul preEedinte de qedin{5 prezintd ordinea de zi:
l.Proiect de hotdrdre privind rectif-rcarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei 'l'asca si

modificarea listei de investifii pentru aruil 2019.
2. intrebdri gi interpel5ri.
3.Diverse.

Nefiind obiecfiuni, se supune la vot Ei se aprobd ordinea de zi cu 8 voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedinfd intreab[ dacd sunt propuneri de cornpletare ale ordinii de z).
Doamna primar propune completarea ordinii de zi cu Proiect de hotdrdre privind translocarea
terenului pe carc se va construi parcul cu spa{iul dejoaci de l6ngd Centrul de asisten{d pentru
copii din colnuna 'faEca, in cadrul proiectului cu finanfare europeand ,,infiinfare parcuri cu

spafii de joaca pentru copii, in comuna Tasca, judelul Neamt". Se supune la vot propunerca
doamnei primar qi se aprobl cu 8 voturi pentru.

Domnul preqedinte de Eedinfl prezintd, punctul I de pe ordinea de zi, Proiect de hotdrdrc
privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Taqca qi rnodificarea listei de

investilii pentru anul 2019, iniliat de doamna primar, Ursache Daniela. I se dI cuvdntul
doamnei contabil, Dandu F-lorentina, care prezintd" detalii asupra acestui proiect. Se poartl
discu{ii asupra proiectului, comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, dupd care se supune
la vot proiectul nr.1 de pe ordinea de zi Ei se aprobfl cu 8 voturi pentru.

in continuarea domnul preEedinte de ;edinfd prezintd Proiectul de hotlrdre privincl
translocarea terenului pe care se va construi parcul cu spafiul de joacl de l6ngd Ccntrul dc
asistenfd pentru copii din comuna TaEca, in cadrul proiectului cu finan[are europeanzi

,,infiin(are parcuri cu spa{ii de joaci pentru copii, in comuna 1'aEca, jude{ul Neanr{".
proiect ce vine in cornpletarea ordinii de zi.
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Domnul preqedinte de qedin{d, intreabd dacd sunt intrebdri sau intcrPelari.

Nernaiflind alte intrebdri sau interpeldri, se stabilegte ca pre;edinte pentru urmltoarea

qedin{I sd fie domnul consilier Bogdan Vasile.

Nemaifiind alte probleme, gedinla se declar[ inchis6, drept care am

proces-verbal. Prezentul Proces-verbal va fi afiqat astdzi 23.12.2019

comunei Taqca qi pe site-ul www.comunatasca.ro.
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PRE$EDINTE DE $EDINTA, iNrocvttt,
Secretar General UAT Taqca
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